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6 kløver ga gode plusspoeng 
 

 
 
Over er et normalt meldingsforløp til 5 kløver, men i kampen mellom Vikersund og Larvik/Horten 
gikk meldingene slik i åpent rom: 
 

V N Ø S 

Grime Skjæran Sundeng Syversen 

  1 kl 1 ru 

1 hj 3 sp 4 kl p 

4 hj p 5 kl p 

6 kl p p p 
 
Kenneth Syversen spiller naturlig ut ruter konge, og Per-Ove Grime godspiller kjapt hjerterfargen 
med kløver 10 som innkomst i 3. runde av trumfen, og avgir stikk for spar ess til slutt. 
 
Slemmen ble også funnet av Jomar Lygre Undheim / John Helge Herland fra Klepp og Ole Arild 
Berset og Bjørn Olav Ekren fra BAK. 
 
En annen spillemåte som gir en morsom sluttposisjon er å stikke utspillet med esset, spille ruter til 
stjeling, og så presse ut spar ess.  Da kan de svarte stikkene tas, og syd blir skvist i hjerter og 

ruter       
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BBO-sendingene følges ivrig 
 
Landet rundt følges BBO-sendingene følges ivrig i alle verdens hjørner,  
også hjemme hos familien Helness. 
 

 
Foto: Gunn Helness 
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Ut på tur – mot kongelige hilsener 
Deler av redaksjonen har vært på tur i byen og sett seg om i finværet. Turen gikk bort til 
Herregårdsletten, i begynnelsen av herregårdsbakkene – altså ikke veldig langt fra hotellet. Der 
ligger nemlig Herregården. 

 

Herregården ble bygget som residens for 
Ulrik Frederik Gyldenløve, bygningen ble 
påbegynt i 1674 og stod ferdig til hans 
tredje bryllup med Antoinette Augusta von 
Aldenburg den 16. august 1677. 
Herregården ble også kalt den Grevelige 
residens. I sin glanstid besto anlegget av 
dagens trebygning, den nye residensen 
som var bygd av stein og Norges første og 
største barokkhage med terrasser, 
prydparterrer, fonteneanlegg, frukthage, 
urtehage, lysthus, alleer og ballbane. 

 
Dersom man tar litt tid og tusler rundt på den fortsatt staselige eiendommen vil man fornemme 
både fordums storhet og ikke minst typiske tegn ved datidens byggestil. 
Ser man nøye på inngangspartiet 
(bilde til høyre), så vil den observante 
leser se at datidens strenge 
symmetriske byggestil har medført at 
det midtre vinduet til høyre for 
inngangsdøren er førsøkt gjort så lite 
synlig som mulig – da det ikke er et 
tilsvarende på venstre side. Det 
samme fenomenet kan man se i flere 
bygninger fra samme tid – men oftest 
som påmalte vinduer for å illudere at 
de er der. 

 
Herregården var administrasjons- og representasjonssted for grevskapet Larvik fra 1670-årene og 
til 1805. 
 
Da grevskapet ble oppløst i 1821 ble Herregården Larvik kommunes eiendom. Bygningen tjente 
som byens rådhus. Byens middelskole holdt til i bygningen fra 1824, og ved århundreskiftet var 
skolen dominerende i bygningen. I tillegg ble det plass til leiligheter for skolens rektor og byens 
sogneprest. Den store salen i hovedbygningens andre etasje ble etter kommunens overtakelse 
bygd om til teatersal og var byens viktigste scene i 50 år. 
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Fra eneveldstiden er det i fjellknausen i herregårdsbakken en rekke kongeinskripsjoner. 
 

 

Kongebesøk er fellesnevneren for de 
seks kongeinskripsjonene ved 
Herregårdsbakken. Fire dansk-norske 
konger besøkte Larvik under 
eneveldet. 
Plasseringen er ikke tilfeldig – de var 
godt synlige for besøkende til 
herregården. Det var Herregårdens 
eiere, grevene Danneskiold-Laurvig, 
som bestemte plasseringen av 
tekstene som var til minne om 
kongene som besøkte stedet. 

Selv om inskripsjonene begynte under eneveldstiden, så har Larvik kommune fortsatt tradisjonen 
etter de overtok herregården, og nye inskripsjoner er kommet til. 

 
 

 
Den eldste 
er fra 1685, 
og er fra 
arveprins 
Christians 
besøk. Den 
beste er fra 
1704 og fra 
Fredrik den 
fjerdes 
besøk i 
Larvik 

 

 

Deretter er 
det Christian 
den 6. 
besøk i 
1733. Den 
siste fra 
eneveldtiden 
er fra Fredrik 
5. sitt besøk 
til byen i 
1749  

 

De to siste 
er som du 
ser fra  hhv 
kong 
Haakon 7. 
fra 1946 og 
kong Olav 5. 
besøk i 
forbindelse 
med byens 
300 års 
jubileum i 
1971.  

 
Alt i alt er det en hyggelig tur å ta de får hundre meterne bort til Herregårdbakkene, og snuse litt 
på historien, uavhengig av om en er tilhenger av monarki eller republikk.  
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Det svingte i spill 23 
 
Når medjournalisten kommer til spill 23 på klubb-kveldene, så begynner fatigué å melde seg, og et 
par dårlige resultater på akkurat det spillet har gjort at hun føler det hviler en forbannelse over det. 
 
I spill 23 i dagens første sesjon kom et skikkelig svingspill, fra 800 N/S til 800 Ø/V. 
 

 
 
Christian Bakke listet seg inn med 2 hjerter i dette meldingsforløpet, og fikk umiddelbart smekk på 
fingrene.   
Kløver 10 kom ut, den gikk til damen, kløver 3 gikk til trumf i syd, som fortsatte med ruter ess og 
mer ruter. 
Ovesen fortsatte med spar dame (!), som ble vunnet på bordet, og spar 4 til stjeling på hånden.  
Kløver konge gikk til esset, og nå spilte Ovesen hjerter dame til konge og ess, og spar konge fra 
Høyland blir trumfet. 
Bakke fortsetter med hjerter 10 til knekten, så følger ruter konge som tar Bakkes siste trumf. 
3 bet og 800 til Ovesen og Høyland. 
 
Ved det andre bordet kom Berset og Ekren i 4 spar, som Siv Thoresen doblet. 
Ruter 8 ble vunnet av knekten i nord, spar 2 fulgte til kongen og esset. 
Ny ruter går til esset, og spar 3 til 9eren og damen.  Så hjerter dame som Siv stjeler, spar knekt tar 
ut bordets siste trumf, så går en kløver til kongen, og kløver dame til esset.   
 
Ekren ber nå om en kløver fra bordet, den stikkes i øst og trumfes, men Thoresen kan trumfe over 
og spiller ruter dame som syd må trumfe.  Dermed blir det hjerterstikk på Brandsnes til slutt  
og 800 nye poeng til TopBridge 3, 1600 inn og 17 IMP! 
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Flere spesielle butikker i Larvik 
AoK – Larvik, bedriften som driver med arbeid og kvalifisering i Larvik. De har som mål at gjennom 
aktivitet, tilrettelagt arbeid og organiserte møteplasser skal den enkelte oppleve sosialt fellesskap, 
læring, utvikling og glede. 

 

De lager mange koselige og ikke minst 
morsomme ting – og svært bruksvennlige.  
Keramikken er støpt steingods, som støpes i 
former av gips. 
Hele prosessen deltar de ansatte i, fra idé til 
ferdig produkt. 
De aller fleste produktene er dekorert med 
egne tegninger og tekster, noe som gir 
produktene et unikt særpreg. Her kan du altså 
skaffe deg noe du garantert ikke finner noe 
annet sted. 

AoK har de hankeløse krusene i flere farger og med mange «utsagn og tegninger 

   
Men det er ikke bare keramikk OaK holder på med – de har for eksempel også tekstiler, av flere 
slag. Blant annet lin håndklær og grytekluter, med de festlige utsagnene brodert på (i mange 
farger). 

 
 
Mange andre tekstiler til kjøkkenet kan du også få, for 
eksempel brødposer.  

 
AoK Larvik driver med så mye mer. De pakker opptenningsbriketter, har snekkerverksted, kantine 
og bedriver hjemkjøring av varer i «handlehjelpen». Handlehjelpen er et tilbud til mottakerne av 
omsorgstjenester som trenger hjelp til å handle matvarer og ikke minst få varene hjem. 
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Turneringslederen 
 
Årets turneringsleder er Sigmund Bakke fra Horten BK. 
 

 
Sigmund prøver å løse problemene med et smil. 

 
I dagens første spill kom det utspill fra feil hånd, da spillefører Jan Einar Sætre fikk fortalt at han 
kunne godkjenne utspillet og bli blindemann la han kjapt og fornøyd kortene sine på bordet. 
 
Det hjalp ikke, de måtte notere 2 bet i 3 ruter. 
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Femte runde – BAK leder fremdeles 
 
TopBridge 4 Johnsen var den store vinneren i 5. runde da de slo Tromsø hele 92-17, og scoret 
19,74 VP på det.  De tok godt inn på BAK som «nøyde seg» med 11,56 VP mot TopBridge BC 3 
Thoresen etter bl.a. å ha betalt ut 17 IMP (1600 poeng) på ett enkelt spill. 
 
Klepp BK har vist seg å slite i andre halvrunde i mange kamper, så også i denne runden.  De ledet 
30-12 mot Båsmo, men apte andre halvrunde 4-46 og 34-58 totalt.  14,63 VP til Båsmo i den 
kampen. 
   
Larvik/Horten hadde ingen god runde, og tapte 29-66 mot Vikersund.  16,41 VP til Vikersund. 
 

Stillingen etter 5 runder: 
 

1. 79,43 Bergens Akademiske BK 
2. 65,24 TopBridge BC 4 Johnsen 
3. 58,09 Tromsø BK 
4. 51,15 Båsmo BK 
5. 44,01 TopBridge 3 Thoresen 
6. 40,65 Vikersund BK 
7. 35,24 Larvik BK / Horten BK 
8. 26,74 Klepp BK 

 
 

 
Christian Bakke noterer nok en god score?  
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Et kort for mye skapte krøll 
 
Ofte kan det hende at at det mangler et kort i en kasse, og det finner man normalt ut av ved at 
spillerne teller kortene og finner ut av det. 
 
I spill 11 fra dagens tredje sesjon fikk en spiller 14 kort, men det ble ikke oppdaget før blindemann 
kom opp, selv om kortets bakside hadde en helt annen farve enn resten av kortene. 
 

 
Kløver ess satt på 2 hender  

 
Man hører av og til om at det var mange poeng ute og gikk i meldingsforløpet, her var det 44! 
 

Spillerne teller nok kortene sine bedre neste gang       

 

 
Bildet har ikke noe med ovenstående å gjøre. 
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Så fikk BAK(ke) 800 inn…. 
 
Etter at BAK betalte ut 2x800 i samme spill i runde 5, startet runde 6 med at Bakke kunne notere 
800 inn i første spill! 
 

 
 

Kløver ut, og Mikkelsen innkasserte 3 kløverstikk og fortsatte med en 4. kløver, 2 små spar ble 
kastet i bordet. 
 
Spar knekt ble stukket av Bakke, og høy spar renset farven med syd inne på spar ess. 
Mikkelsen spilte ny kløver til Charlsen i vest, nå fulgte liten hjerter til esset og 3 sparstikk. Hjerter 
dame vant neste stikk, men Bakke måtte gi Mikkelsen for ruter ess. 
 
4 doblede beter utenfor sonen er 800, det! 
 
Ved det andre bordet  ble det 2 NT i syd med 2 bet. Her lasjerte Ekren kløvertutspillet, og fikk skift 
til spar knekt.  Den stakk han opp, og spilte 4 ganger kløver. Sverre Johnsen i øst fikk for sparene 
sine, men klarte ikke å spille hjerter fra E-D, så Ekren fikk for ruter ess og den siste kløveren. 
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Frivillige i gult – og rødt 
Uten frivilligheten stanser Norge, har det blitt sagt. Ikke vet redaksjonen om det er sant. Men vi vet 
i alle fall at uten frivillige stanser bridge-Norge helt opp. Det deles kort, kjøres turneringer, vaskes 
og ryddes rundt i klubbene. Og noen arrangerer turneringer på BBO når livespilling ikke er en 
mulighet. 
Akkurat sånn er det med NM for klubblag også. Det er en stor 
innsats som mange frivillige deltar i. 
På forhånd har det blitt lagt spill. Larvik BK har lagt 672 
kortstokker i kassetter, mens det i Horten BK har blitt lagt 896 
kortstokker. 
I tillegg har lederen av arrangør-komitéen, Heidi Berre Skjæran 
hold en streng hånd over sin flokk – og passet på at det 
arbeides med forberedelser, herunder innhenting av sponsorer.  
  
Heidi er et arbeidsjern av en super-organisator, og har til enhver 
tid stålkontroll. Ikke bare på økonomien, men på tidsskjema, 
oppsetting av BBO og ikke minst vaktlisten. 
I tillegg får hun tid til å være hyggelig og inkluderende med alle 
fra ordfører til ryddehjelpene på hotellet.  

 
Det er mye bridge-arbeid som ikke synes til daglige, men her på NM’et er det gjort synlig gjennom 
t-skjorter i lysende gult, men også i rødt. 

 

Enkelte av spillerne på arrangør-laget har måttet stille som 
BBO-operatør når de ikke spiller. 
Heldigvis Har det gått greit. Spillerne har ulike oppgaver 
ved bordene, klart definert i forhold til himmelretningene. 
Men når en halvrunde på 14 spill er over er det rett som 
det er at både sør og vest glemmer at de har ansvaret for 
både å desinfisere bordet og sørge for at bordet er helt 
ryddet.  
Det er ikke sjelden det er opptil 16 glass eller kopper som 
står igjen etter spillerne.  
Da er det godt å ha frivillige vakter som kaster seg over 
oppgavene som spillerne glemmer i sin iver etter å 
sammenligne resultatene med den andre halvdelen av 
laget. 
 

Heidi lar heller ikke gjestene som skal kaste glans over premieutdelingen slippe unna.  

 

Så da Tonje Brogeland 
kom, ble hun kledd i 
gult og satt ved BBO-
Bordet i lukket rom. En 
oppgave hun tok på 
strak arm (nok en 
dame som ikke er redd 
for å ta i et tak). 
I tillegg har mange av 
Larviks spillere trått til 
og ryddet og vasket, 
samt fulgt ut på 
røykelufting og ned på 
toalettene i kjelleren 
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Turneringslederen 
har også 
regnskapet for 
turneringen og 
betjener to maskiner 
samtidig, mens 
redaktøren trår til 
som blindemann 
ved bordet når det 
er nødvendig. 
Til sammen er Heidi 
sjef over en gjeng 
bridge-entusiaster 
som stiller opp.  

 
 

Vi kunne ha fortalt 
Massevis av gode historier. For eksempel den Siv (Thoresen) fortalte oss på trappen før lunsj. Vi 
innledet den muntre samtalen med henne med et spørsmål om hun hadde full kontroll på gutta 
sine. 

 

«ja, det kan du tro» svarte hun og humret 
mens hun fortalte en episode fra gårkvelden.  
Da «mistet» jeg en av mine, og fikk litt av et 
blikk da jeg på spørsmålet om hva jeg lette 
etter – svarte «jeg har mistet min mann». 
 
Det ble en god historie om hvordan det er 
mulig å forsvinne for Siv på spillehotellet, kun 
av brutt av en på laget som brøt inn. Han 
mente det var viktig å komme med en 
advarsel om at hun ikke måtte snakke med 
meg – for da kommer det i bulletinene.  
Dette ble da umiddelbart diskutert, sånn oss 
damer imellom. Og muligheten for å publisere 
sent på søndagen, når Thoresen var på vei 
hjem, ble replisert med en herlig latter fra 
damen. «så du er redd for at mine sterke 
hender skal finne din hals?». 
 
Oss damer imellom – vi ble enige om at den 
kjempeherlige historien om da Siv ikke hadde 

full kontroll på gutta forblir mellom oss       
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Klarte bare den ene beten 
 
Motspill-signaler er viktige, i mange situasjoner krever det at makkerparet nitidig følger med på 
hvert eneste kort som spilles og som er igjen for å tolke signalet riktig. 
 

 
 
Mot 1 NT spiller Ekren ut spar knekt som vinner, så liten spar til E-K-D i nord.  Når den siste 
sparen kommer fra nord, har syd 10-9 i spar, og legger 9-eren som vel antyder kløverskift (laveste 
farve).   
 
Nå kom i stedet en ruter fra nord, og dermed fikk aldri syd for kløver dame, og det ble kun én bet.  

Ikke så viktig i lag, men i par kan det bli mange poeng       
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Bergens Akademiske BK har vunnet lagfinalen 
 

 
Christian Bakke, Bjørn Olav Ekren, Ole Arild Berset og Thomas Charlsen 

 
Det eneste laget som startet med bare 4 spillere har vunnet lagfinalen selv om en kamp gjenstår 
mot Tromsø BK.  VI GRATULERER! 
 
Gutta leder 20,81 vinnerpoeng på TopBridge BC 4 Johnsen etter å ha slått dem med 48-32 (13,31 
– 6,69). 
 
For øvrig i 6. runde vant Båsmo klart over arrangørene, Vikersund slo Tromsø med 20 IMP, mens 
TopBridge BC 3 Thoresen vant med 5 IMP mot Klepp BK. 
 

Stillingen etter 6 runde: 
 

1. 92,74 Bergens Akademiske BK 
2. 71,93 TopBridge BC 4 Johnsen 
3. 66,66 Båsmo BK 
4. 64,10 Tromsø BK 
5. 55,15 TopBridge 3 Thoresen 
6. 54,64 Vikersund BK 
7. 39,73 Larvik BK / Horten BK 
8. 35,60 Klepp BK 

 

 


