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Velkommen til Vestfold 
Det er en glede for meg å ønske dere alle sammen velkommen til NM finalen i 

Vestfold. 

Alle kretsens åtte klubber har gått sammen og vi står derfor som krets for 

arrangementet. De siste årene har vært utfordrende for mange, og det er derfor 
ekstra gledelig at vi her i NBF Vestfold opplever et samarbeid og samhold som er 

større og sterkere enn på lenge.  

Da vi i år arrangerte KM par var det rekordmange med og også de minste klubbene 

var godt representert. Faktisk fikk vi med par som aldri før engang hadde tenkt 

tanken å spille turnering utenfor egen klubb. 

Mange medlemmer i våre klubber vil dere møte som stab underveis i NMet. Vi håper 

vårt fellesskap og innsatsvilje og vil merkes på dere som i tre dager skal kjempe om 

NM tittelen.  

Velkommen til Vestfold og lykke til. 

 

 

Hilsen Heidi Berre Skjæran, kretsleder 
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På hjemmebane igjen! 
Nok en gang skal Vestfold arrangere et NM i bridge, og bulletin-redaksjonen er på 

hjemmebane igjen. 

Denne gangen er det parfinalen som Vestfold krets av NBF skal arrangere.  Dette er 

en turnering som Vestfold-spillerne ikke har hevdet seg i med brask og bram, kun én 
gang har «vi» vunnet parfinalen, det var i 1997 da Erik Syvertsen og Magne P Søvik 

fra Haukerød BK vant. 

 

Magne P Søvik og Erik Syvertsen, Norgesmestere 1997 

Noen få pallplasser har det i tillegg vært, Ove og Roy Johansen fra Tjølling BK ble nr. 

3 i 1981, en prestasjon de gjentok i 1989.  Sigmund Ivar Bakke og Svein-Harald 

Riisnæs fra BK Junior klarte også en bronse i 1997.   

En fellesnevner for alle er at klubbene de representerte ikke finnes lenger, men er 
gått inn i andre klubber.  Dette kommer vi tilbake til når vi skal presentere de 8 

klubbene i Vestfold som i dag er tilknyttet NBF.  Det blir 4 bulletiner, og 2 klubber blir 

presentert i hver.  Vi starter i dag med Holmestrand BK og Nøtterøy BK. 

Det er 4. gang parfinalen går i Vestfold.  Allerede i 1953 arrangerte kretsen parfinalen 

på Havna hotell på Tjøme, i 1969 arrangerte Sandefjord BK finalen på Park Hotel, og 

det gjorde de også i 2015. 

Kriteriene for å kvalifisere seg til finalen er strenge, og man vil alltid savne noen 

spillere som pleier å være med.  Men én ting er sikkert, de som er her har gjort seg 

fortjente til det! 

Bulletin-redaksjonen sitter klare til å ta imot tips om gode spill, gjerne ved oppmøte.  

Og skulle noen legge et egg, tar vi gjerne imot det også       Foretrekker du mail, så 

send til bulletinredaksjonen@bridgeklubb.no 

Lykke til alle sammen, og måtte det beste paret vinne! 
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Klubbene i Vestfold: Holmestrand BK 
 

 

 

Holmestrand bridgeklubb ble stiftet 16.12 1934 under navnet «Bridgeklubben 
momp». Dette er den eldste klubben i Vestfold. 
Klubben slo seg sammen med Galleberg bridgeklubb i Sande fra 1.1.2019 og har i dag 
62 medlemmer. 
Holmestrand bridgeklubb ledes av Jan Ingar Løvaas og arrangerer sine klubbkvelder  
på tirsdager i Sande kommunelokale  i perioden september-april. I perioden mai-
august arrangerer klubben sommerbridge på tirsdager i Borgen forsamlingshus i 
Holmestrand. 
 

 

Siden åtti-tallet har det vært arrangert årlige klubbkamper mellom Konnerud BK og 

Holmestrand BK (Galleberg BK). Et annet tradisjonsrikt arrangement er Sande-

mesterskapet som også har mange tiår «på baken». Dette mesterskapet spilles siste 

søndag i februar hvert år, er åpent for alle og tiltrekker seg par fra hele 

Østlandsområdet.  

 

 
Fra venstre: Ludvig Guldal, Gerd Sando, Ann Kristin 
Huseby og Bjørn Helgeby 

Holmestrand bridgeklubb er opptatt av 
rekruttering og gjennomfører årlig 
bridgeopplæring. 
 
I 2022 forsøker vi for første gang 
opplæringsmetoden i lynbridge- og 
minibridgetilbudet som er utviklet av 
Bridgeforundet. Dette starter 15. september. 
 
Kontaktinformasjon til Holmestrand bridgeklubb:  
holmestrandbridgeklubb@gmail.com  
98 28 49 82 Jan Ingar Løvaas 
 

 

 
Lokalet for klubbkvelder i Holmestrand BK: Sande 
kommunelokale 

 
Lederne av Holmestrand BK og Galleberg BK ved 
sammenslåingen. Fra venstre Bjørn Helgeby og Jan 
Ingar Løvaas 

 

  

mailto:holmestrandbridgeklubb@gmail.com
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Kvalifiserte par 
Christian Bakke – Tor Eivind Grude Bergen Akademiske BK/Sømna BK 

Arve Farstad – Espen Haugstad NBF Oslo 

Erik Eide – Siv Thoresen NBF Oslo 

Egil Hansen – Jørn Johansen NBF Østfold og Follo 

Vegard Brekke – Terje Jørgensen NBF Romerike og Glåmdal 

Geir Petter Moen – Odd Harald Sundet NBF Østerdal 

Jørgen Petter Nermo – Stig Vestveit NBF Østerdal 

Gunnar Nordby – Frode Johnstuen NBF Hedmark og Oppland 

Sigurd Evjen – Vidar Smith NBF Buskerud 

Marius Leikvold – Roger Olafsen NBF Buskerud 

Finn Brentebråten – Arild Årmot NBF Buskerud 

Harald Berre Skjæran – Kenneth Syversen NBF Vestfold 

Knut Kjærnsrød – Per Bryde Sundseth NBF Vestfold 

Kjell Otto Kopstad – Ole Kristoffer Kopstad NBF Vestfold 

Tom Johansen – Terje Lie NBF Vestfold 

Sondre Labraathen Hogstad – André Øberg NBF Telemark 

Thomas Ruth – Knut Kiste NBF Telemarkl 

John Arthur Frøge – Jan Arild Krosshøl NBF Aust-Agder 

Stein Arne Heia – Geir Atle Toft NBF Aust-Agder 

Pernille Lindaas – Jørgen Lindaas Nordby NBF Aust-Agder 

Carl Johan Knutsen – Vidar Kolnes NBF Vest-Agder 

Erik Eliassen – Bjørn Børre Leinan NBF Rogaland 

Hilde Bjørlo – Arild Rasmussen NBF Rogaland 

Are Borgar Landsvik – Bjørn Landsvik NBF Rogaland 

Tore Bårdsen – Øyvind Haga NBF Haugaland 

Erik Eriksen – Frank Ove Sandvik NBF Hordaland 

Helge Hantveit – Arne Thomassen NBF Hordaland 

Frode Holen – Odd Egil Nygård NBF Sogn og Fjordane 

Helge Sæterdal – Jarle Torbjør Årdal NBF Sogn og Fjordane 

Knut Dørum Lillebakk – Jan Kåre Tangen NBF Møre og Romsdal 

Petter Haram – Terje Hildremyr NBF Møre og Romsdal 

Per Haltbrekken – Arnfinn Helgemo NBF Sør-Trøndelag 

Børre Lund – Markus Lund NBF Midt-Trøndelag 

Ingmund Bjørkan – John Kristen Våge NBF Midt-Trøndelag 

Tormod Daling – Arnstein Nymoen NBF Nord-Trøndelag 

Kristoffer Hegge Berg – Håkon Otieno Kippe NBF Nord-Trøndelag 

Svein G. Karlberg – Kurt-Ove Thomassen NBF Helgeland 

Anne Irene Bogen – Frank Bogen NBF Helgeland 

Tommy Kristiansen – Sverre Å. Selfors NBF Helgeland 

Bård Grønbech – Per Helge Hansen NBF Helgeland 

Bengt Göran Karlsson – Torger Torgersen NBF Salten 

Olav Ellingsen – Svein Robert Vestå NBF Lofoten og Vesterålen 
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Stian André Evenstad – Espen Larsen NBF Troms og Ofoten 

Svein Aril Olsen – Dag Jørgen Stokkvik NBF Troms og Ofoten 

Roy Hugo Olsen – Jonny Reinholdtsen NBF Troms og Ofoten 

Tor Inge Karlstad – Trond Odin Rønbeck NBF Vest-Finnmark 

Jan Ove Bernhardsen – Sverre Jakobsen NBF Øst-Finnmark 

Marius Dalemark Austad – Ida Marie Øberg Flekkefjord BK/KGB Klyve-Gulset BK 

Geir Brekka – Mona Lindstrøm Kristiansands BK/Klepp BK 

Gunn Helness – Ida Wennevold TopBridge BC 

Kåre Bogø – Geir Helgemo Studentenes BK/Heimdal BK 

André Hagen – John Helge Herland Haga og Aurskog BK/Klepp BK 

Ole Arild Berset – Bjørn Olav Ekren Sunndalsøra BK 

Sam Inge Høyland – Jo-Arne Ovesen TopBridge BC 

 

 

 
 

Forhåndstips 
De to store forhåndsfavorittene er fjorårsvinnerne Christian Bakke / Tor Eivind Grude, 

og de suverene vinnerne av årets NM Monrad par Kåre Bogø / Geir Helgemo. 

 

De som ligger nærmest er Ole Arild Berset / Bjørn Olav Ekren, Svein Gunnar Karlberg 

/ Kurt Ove Thomassen og Tom Johansen / Terje Lie. 

 

Det blir spennende å se om noen klarer å treffe riktig trippel! 
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Presseprisen – turneringens beste spill 
 

Som vanlig skal det kåres parfinalens beste spill.  Kom til bulletin-redaksjonen og 

fortell om ditt, makkers eller motstandernes spill, eller send en mail til 

bulletinredaksjonen@bridgeklubb.no       

 

 
 

Premien er fra Lundhs RealStone, og er morter/pestill, askebeger og serveringsfjøl i 

Larvikitt, som er kåret til Norges nasjonal-bergart.  Samme premie til journalist og 

spiller. 

 

 
 

  

mailto:bulletinredaksjonen@bridgeklubb.no
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Presseprisen NM par 2021: Junior briljerer 
Av: Christian Bakke 

Bridge-Norge lot seg imponere av Nicolai Heiberg-Evenstad i årets parfinale. Som tidenes yngste 
parfinalist, var 13-åringen og pappa Stian med i gullkampen til siste slutt, og endte opp med en 
meget sterk sølvmedalje!  
 
Mot slutten av turneringen viste supertalentet at han ikke var påvirket av nerver og vartet opp med 
en flott spilleføring mot de regjerende mesterne for NM damer. 
 
Spill 149: 

 
 
Vest spilte ut ruter 3 til esset i bordet med kløveravkast. Nicolai hev en kløver til på 

ruterkonge, etterfulgt av 3 runder trumf. Spillefører må nå løse sparen for maks 1 taper, og 

mye tydet på at øst var kort i spar etter å ha vist frem 6 kløvere, 2 hjertere og et par rutere.  
 
Inne på hånden dro Nicolai derfor sparknekt, vest dekket med damen, før Nicolai la liten i 
bordet. 
 
Om han stikker med esset, har han litt forbindelsesproblemer. Han kan ikke spille mer spar fra 

bordet, og om han stjeler seg hjem i ruter og spiller liten spar mot 9’en, kan vest stikke med sp 

10 og spille mer ruter. Om han stjeler da, har han ikke flere trumf igjen på hånden, og får ikke 

hentet begge sparstikkene. Slik det sitter nå, kan kontrakten riktignok fortsatt vinnes om han 

hiver kløverne på ruteren, slik at vest til slutt må spille spar, men om vest hadde hatt 6 rutere 

eller øst kommet inn på en av honnørene, ville han gått beit. 
 

Nå hadde Nicolai derimot mer kontroll på spillet. Vest fortsatte med ruterdame som Nicolai 
stjal, og kunne spille spar til 9’en, ta for sparess, og fortsatt ha en trumf igjen for å innkassere 

sparkonge. 
Hjemgang ga +9, mens ca. 2/3 av spilleførerne som fikk ruter ut gikk beit i kontrakten og 

måtte notere -11. En del hadde fått spar i utspill fra vest, og da var det mulig å få 11 ved å ta 2 
runder trumf, etterfulgt av 4 runder spar til stjeling. 
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Vi har Gastromat i ryggen, og i maten - seff 
Helt bokstavelig. Leder i Gastromat, Rune Høydahl, er en toppidrettsmann -og forstod 

øyeblikkelig at Bridge er en sport da vi tok kontakt. Han deltok selv i terrengsykling i 

OL i både 1996 og 2000.  

 
Han er opptatt av at alle har godt å delta i noe og møtes fysisk og ble litt overrasket 

da vi kunne fortelle om det voksende miljøet blant ungdom i Bridgen. 

 

Bulletinredaksjonen tok turen til Galleberg i Sande og møtte en entusiastisk gjeng på 

tre – som ga oss både en opplevelse og massevis av ny informasjon. Vi startet i  

 

kantinen, rett etter lunsjen og ble møtt av 

dette utsynet. Mens vi tok inn den vakre 

naturen og utsikten til dammen – kunne 

Rune (vi var allerede på fornavn) fortelle at 

dammen var oppgradert i sommer og at de 

nå hadde begynt på tankene med et solid 

solcelle-anlegg på den store eiendommen 

som tilhører han – og ligger rundt 
fabrikken. 

Rune Høydahl smilte beskjedent da vi 

påpekte at han og Bridgen (som 

prøvegren) hadde vært i samme OL. Men 

det lyste av gode minner da han fortale at 

han hadde begynt i Gastromat som 

«barne-arbeider» som 10 åring. I 15 år 

jobbet han i pakkeriet. Den gangen var det 

metallbokser som krydderet ble solgt i og 

Rune kunne fortelle at han fikk træler i 

håndflatene av monteringen av lokkene. 

Alt var manuelt da. 

Vi hadde kikket på hjemmesiden og synes den var fin – og den fikk vi lov til å forsyne 

oss fra – så en del av stoffet her har vi lånt. https://gastromat.no 

 

Krydderet ble introdusert på 60-tallet, så mange av oss har vokst opp med dette i 

tillegg til salt og pepper – lenge før krydderhyllene stiftet bekjentskap med 

«eksotiske» elementer som hvitløk og paprika. 
Da vi parkerte like ved fabrikken kunne vi straks orientere oss 
etter lukten. Sulten meldte seg samtidig med minnene fra 

studietiden i Trondheim for den ene halvdelen av 

redaksjonen. Forklaringen kom raskt under samtalen i 

kantinen. Det selges lite av dette krydderet i Oslo Vest, men 

mye i Trøndelag. Og der kom løsningen SODD. Noe Rune 

nikkende kunne bekrefte – det er nok noe av Gastromat med i 
den ja, var kommentaren hans.  

 

Som et lite tips til hobbykokker kunne han videre anbefale at 

det kan være smart å prøve litt av dette krydderet sammen 

med fiskemat – som vi fikk inntrykk var hans yndlingsmat.  

 

https://gastromat.no/
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Historie og tradisjon står sterkt i Gastromat skulle vi få høre og erfare. 

 

Det hele begynte hjemme på 

kjøkkenbenken hos to familier. 
Der begynte familiene og blande 

og teste til de en dag satt igjen 

med et krydder de likte. 

Så var det snakk om logo.  

Familien kjente en dame som 

tegnet noe som het «Bitte 
kortene».  Etter mange forslag 

fra Bitte var det en logo som 

skilte seg ut.  Det var Munken 

som vi fortsatt kjenner i dag og 

som for mange står som et 

symbol på god mat og drikke. 

Høydahl pekte på et bilde som viser deler av eiendommen og forteller at det hang 

akkurat der da han kom inn første gang som 10-åring. Han har ikke forandret noe – 

med unntak av vegg som er malt. 

 

Hovedkontoret til Gastromat lå på 70-tallet i Stortingsgaten i Oslo, men passende 

kontor og produksjonslokaler ble etterhvert funnet på Galleberg i Sande i Vestfold.  I 

1977 ble den nye maskinen installert i Bølumgata 2 og epoken som fortsetter i dag 

ble startet. 

 
Maskinen fra 1977 fortsatte i forskjellige versjoner 

fram til 2015 når de måtte innse at den hadde 

spilt sitt siste vers og måtte skiftes ut.  Høsten 

2015 ble en ny maskin installert, men var tidlig 

identifisert som litt upålitelig og sto stille i flere 

korte perioder. 

 
I januar 2019 var problemet mye mere akutt og 

de hadde en produksjonsstans som varte store 

deler av året.   2019 ble som kjent et tungt år for 

Gastromat og deres kjære  

 
trofaste brukere da de var borte fra butikkhylla mesteparten av året. En helt ombygd 

maskin var ikke på plass før i fjerde kvartal. 
Ved nyåret 2020 kom produksjonen i gang igjen for fullt og siden da har Gastromat spyttet 

ut godt over 4000 bokser hver eneste arbeidsdag og rundet 1 million bokser for første gang 

i 2020. 

 

En av de aller største overraskelsene vi fikk var da vi tok turen ned i 

produksjonslokalet. På forhånd hadde vi trodd det ble en kjedelig affære med syn av 

mange dunker med tørket råstoff som bare ble blandet sammen – det er jo lett å få 

det inntrykket når en bruker innholdet i den kjente boksen med munken på. 

 

Der tok vi helt feil. Fersk, svært kortreist purre var i lokalet klar til tørking. Da vi 
dristet oss til å spørre hvor kortreist – pekte Rune rett vestover og sa at den kom fra 



NM PAR FINALE 2022 BULLETIN NR. 1 SIDE NR 11 

den andre siden av veien. Der fikk vi den. Han påpekte videre at nettopp det med 

kortreist og nært var viktig for bedriften. 

 

 

 

Det var også i forbindelse med mangelen på Gastromat, 

med tomme butikkhyller at idéen om potetgull med 
gastromat-smak ble lansert.  

Idéen ble satt ut i livet og posene rakk knapt nok frem til 

butikkhyllene før de var revet bort. 

 

Mens vi kikker inn i pakkeriet hvor Anders på 22 har 

ansvaret gjentar Rune sitt lokale fokus, og ikke minst 

engasjement. De samarbeider med firmaet EMPUS i 

Holmestrand. All emballasjen kommer derfra og det blir 

vist oss at flittige hender der til og med setter på den 

grønne forseglingstapen på boksene. Da kan vi med en 

gang avsløre at boksene fylles fra bunnen. 

Empus er en arbeidsmarkedsbedrift som har et vidt 
spekter av tjenester. http://www.empus.no. Så det er vel 

verdt å ta en titt om det er noe de kan bistå akkurat deg 

med om du hører til i nærheten. 

 

Før vi sier takk for oss smetter Høydahl inn på lageret 

mens han spør hvor mange det er som skal kjempe om edelt metall i NMet. Samtidig 

vil han også vite antallet funksjonærer. Ærlig svarer vi at totalt blir vi over 120 

personer – 108 av dem deltar i kampen om pallen. 

 

Og ut av lageret kommer han med esker med det norske krydderet – nok til at alle 

får en med seg hjem og noen i tillegg. Så på frokostbordene på spillehotellet kan alle 

bli kjent med Gastromat. 

 
Så sier han vent litt, og forsvinner inn i et eget rom. Smilende kommer han ut og sier 

at pallen skal få gull alle sammen – Gastromatgull. 

For vi fikk med oss den nest siste esken med dette ettertraktete potetgullet. 

 

 

Det er flere poser i esken enn det som går 

med til de 6 som skal på pallen. 

 

Redaksjonen tar imot forslag på hvordan de 

resterende posene bør benyttes. 

 

Kom igjen folkens her er det muligheter for 

gode idéer. 
 

Vi takket for oss på Gastromat fabrikken og 

fikk med oss et Lykke til med NM på veien 

sørover. 

 

http://www.empus.no/
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Klubbene i Vestfold: Nøtterøy BK 
 

Av: Knut Kjærnsrød 

 

 

Nøtterøy KB ble stiftet i januar 1941. Den hadde en liten 

«hvileperiode» på 70-tallet, men kom i gang igjen i 1982 med 38 

medlemmer og har vært svært aktiv siden, de senere 10-årene som 

Vestfolds største klubb, faktisk også en av landets største, på det 

meste med over 140 medlemmer. 

 

Vi har klubbkvelder på tirsdager, og har utmerkede spillelokaler i kantina på Nøtterøy v.g 

skole der alle er hjertelig velkomne. Vi spiller året rundt og har i lange perioder hatt et 

gjennomsnitt på 12-14 bord. Sommerbridgen i perioden mai-august er også svært godt 

besøkt. Vi har makkergaranti, slik at alle som stikker innom er sikret å få spille. Vi har 

dessuten et godt samarbeid med de andre klubbene i distriktet, Tønsberg BK og Tønsberg 

Damebridge. Bla. gjennomfører vi arrangementer i fellesskap. 

 

Som hos de fleste andre ble aktivitetene sterkt redusert under pandemien, men nå er vi i full 

sving igjen med et snitt på 7-8 bord. Vi har i tillegg startet opp en B-pulje for de mindre 

rutinerte. Vi har 3 bord foreløpig, men håper å utvide etter hvert, 

 

 
Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth 

 

Resultatmessig har vi en god del å vise til gjennom årene. I 1989 deltok Arvid Lorentzen og 

Knut Kjærnsrød på Vestfolds lag i 1.divisjon og hentet sølvmedaljer. De samme to spilte på 

veteranlaget som tok bronse i EM 2015 i Tromsø, og der deltok også Tor Walle og Per 

Bryde Sundseth. To NM-titler i veteran par har vi også. Tor sammen med Vidar Arntzen i 

2005 og Knut sammen med Svein Arne Munkvold i 2007. 

 

Ifbm 75-års-jubileet i 2016 arrangerte vi NM-finalen for lag. 
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Program for NM 
 

Fredag 23/9 

09:30 Åpning  

09:40 – 14:35  Runde 1 – 11 (10 min pause 11:20 og 13:10) 
14:35 – 15:30  Lunch 

15:30 – 20:25  Runde 12 - 22 (10 min pause 17:10 og 19:00) 

 

Lørdag 24/9 

09:30 – 14:25  Runde 23 – 33 (10 min pause 11:10 og 13:00) 

14:25 – 15:30  Lunch 

15:30 – 20:25  Runde 34 – 44 (10 min pause 17:10 og 19:00) 

 

Søndag  25/9 

09:00 – 12:55  Runde 44 – 53 (5 min pause 10:15 og 11:35) 

13:15  Premieutdeling 

 

   

          

 

    


