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Klubbene i Vestfold: Lågen BK 
 

Lågen BK kan spore sine aner tilbake til 1937, da Styrvold BK ble stiftet. Den klubben 

vokste meget sterkt under krigen, og hadde en rekke dyktige spillere. Tre av disse 

spillerne var fortsatt aktive ved de grønne bord frem til 90-tallet.  

Etter krigen sank medlemstallet og klubben hadde problemer med aktiviteten. I noen 

år var det ikke aktivitet, inntil ny oppstart i 1959. 

Interessen var laber gjennom 60-årene, og for å samle bridgemedlemmene i en 

klubb, ble Lågen Bridgeklubb stiftet i 1970. der samlet spillere fra hele Lågendalen 

seg. Det ble holdt flere kurs og medlemstallet steg – sammen med nivået. Så i 1980 

kunne klubben melde seg inn i kretsen igjen for å kunne delta i mesterskap i 

kretsregi. 

Klubben samarbeidet lenge med Siljan BK, noe som førte til samordning av 

spillekvelder og dermed større antall spillere per kveld. 

Medlemstallet var i 1990 på 29, et tall som har hold seg noenlunde stabilt. I dag er 

det 26 medlemmer. 

Klubben spiller i Klokkergården i Svarstad på torsdager. 

Mange fra flere klubber deltar på den tradisjonsrike Julecupen som Lågen har fast på 

28. desember. Et arrangement med både bridgespilling på høyt nivå og middag på 

tilsvarende nivå. 

Klubben ledes av Knut Kiste. 

 

Thomas Ruth og Knut Kiste representerte Telemark i NM! 
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Helgemo spiller hjem slem – i meldingsforløpet! 
Skrevet av Allan Livgård 

Når man vurderer å melde slem kan det ofte være lurt å forestille seg hvordan man skal spille 

kortene i slemmen. Geir Helgemo gjør selvfølgelig dette, og når han kan melde slemmen på en 

slik måte at spilleføringen blir enklere, jo bedre er det selvfølgelig.  

Geir hadde følgende hånd: 

  
Etter pass fra makker åpnet han i 2NT (20-21), fikk 3 kløver som puppet Stayman fra makker og 

meldte 3 ruter som viser en eller begge major. Over 3 hjerter fra makker som viser spar meldte 

han 3 spar som satte trumfen. 3NT fra makker viste nå sleminvitt uten kortfarge.  

 

Geir har gode kort, selv med kun 19 honnørpoeng. Så selv om han er et poeng undervektig, så er 

slem høyaktuelt. Geir så for seg at han trengte kløverkontroll fra makker for at slemmen skulle 

være god, og det beste er selvfølgelig kongen dobbel. Samtidig blir jo slemmen langt enklere om 

man får kløver ut!  

 

Geir meldte 4 ruter som cuebid, og på den måten benekter han i utgangspunktet kløverkontroll. 

Makker meldte 4 hjerter som viser kløverkontroll, ikke hjerterkontroll! Geir tok da sats og meldte 6 

spar.  

 

Som utspiller nå virker det ganske opplagt å spille ut kløver, ingen vil spille ut opp i en farge den 

sterke hånda har kontroll i. Som bestilt, det kom en kløver ut, og Geir slapp å gjette kløveren når 

hele spillet så slik ut: 

 

Begge hjerterene forsvant på kløveren, og Geir tok i tillegg ruterkutten for 13 stikk. 25+ og 

velfortjente poeng på vei mot det som sannsynligvis er en ny NM-tittel! 
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En medaljeslem fra Hogstad-Øberg? 
Av: Nils Kvangraven 

Andre Øberg – Sondre Hogstad har vært av de mest stabile makkerpar i parfinalen de 

siste årene. De er alltid med og kjemper om medalje, men har til nå ikke nådd helt 

opp. I år er intet unntak, og i innspurten kan vi se det er vilje og tæl i jakten på edelt 

metall. Skulle de lykkes i å vinne medalje ville det vært særdeles fortjent.  

Når du kjemper om medalje i parfinalen er det herlig å komme i flyten. Hogstad-

Øberg fikk sendetid på BBO på starten av siste spilledag og måtte bryne seg på noen 

sterke motstandere i felles jakt på NM Medalje. Men gutta satte kurs, tømte 

meldeboksen og hentet poeng.  

Særlig likte jeg dette spille hvor Andre Øberg fikk en liten prøve som spillefører.  

Sonen: Ingen ♤  D kn 8 7 5   

Giver: Syd ♥  E 7   

  ♢ D 10   

  ♣ E D kn 6   

    
      

  ♤  E 3   

  ♥  D 10   

  ♢ K kn 8   

  ♣ K 9 7 5 4 2   

 

Høyland Hogstad Ovesen Øberg 
Vest Nord Øst Syd 

   1 ♣ 

2 ♦ 2 ♠ Pass 3 ♣ 

Pass 3 ♦ Pass 3 NT 

Pass 4 ♣ Pass 4 ♦ 

Pass 4 ♥ dbl 4 ♠ 

Pass 6 ♣ Pass rundt 

 

Et fint meldingsforløp satte Andre Øberg som spillefører i 6 kløver etter at vest hadde 

hoppet innpå med svak rutermelding. Jeg hadde nok likt det bedre hvis ikke øst fikk 

doblet 4 hjerter, men det var ikke til hinder for disse gutta. 

Hvordan ville du spilt kontrakten med hjerter 3 i utspill fra vest?  

Uten doblingen ville nok Øberg hadde et større valg, men nå «visste» han at hjerter 

konge var plassert hos øst og måtte lete etter andre muligheter. Da falt blikket ned 

på sparfargen.  
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Øberg stakk med hjerter ess fulgt av spar dame, 6, 3, 4. spar til ess ble fulgt av 

kløver til knekt hvorpå begge motspillere fulgte trumf.   

Det var blink da kortene så ut som dette 

 

Sonen: ØV ♤  D kn 8 7 5   

Giver: Vest ♥  E 7   

  ♢ D 10   

  ♣ E D kn 6   

♤  9 4 2   ♤  K 10 6 

♥  Kn 4 3   ♥  K 9 8 6 5 2 

♢ E 9 7 6 5 3 ♢ 4 2 

♣ 3   ♣ 10 8 

  ♤  E 3   

  ♥  D 10   

  ♢ K kn 8   

  ♣ K 9 7 5 4 2   

 

En spar fra nord trakk konge, kløver konge og 9. kløver til dame trakk ut trumfen og 

håndens hjertertaper kunne kastes på den godspilte sparen. Motspillet fikk stikk for 

ruter ess, men kontrakten ble vunnet.  

Øberg ville også vunnet sin kontrakt med sparen 4-2 etter den fine spilleføringen, 

akkurat slik vi forventer når gutta kjemper i toppen av parfinalen.  

920 var det kun 3 par som noterte på dette spillet. Et godt bidrag i kampen om 

medalje for Øberg-Hogstad etter tøffe meldinger og en god spilleføring.  

 

  

  



NM PAR FINALE 2022 BULLETIN NR 4 SIDE NR 6 

Klubbene i Vestfold: Tønsberg BK 
Tønsberg BK ble stiftet 8. februar 1935, og var i de første årene et lukket miljø – kun 

for menn og med 10 bord som fast antall. Ved frafall måtte man stille med 

stedfortreder. For å bli medlem måtte det sendes inn søknad som to garantister stilte 

seg bak, og siden bordantallet var fast – kunne det fort bli ventetid på å bli tatt opp. 

Den 1.september 1970 ble TBK slått sammen med en av de andre Tønsberg-

klubbene, Grand Coup (stiftet i 1936), og navnet ble Tønsberg BK/Grand Coup – en 

direkte fortsettele av begge klubbene. I 1973 innså man at dette var noe tungvint, og 

3. mai det året ble navnet endret til Tønsberg BK. 

I 1990 fikk klubben fine spillelokaler på Midtløkken bo- og servicesenter – som 

fortsatt er spillstedet på klubbkvelden som er torsdag. De første årene utførte 

klubben en del dugnadsarbeid. Dette besto i blant annet i å kjøre pensjonister til ulike 

arrangementer, oppmøte på dansegalla i lokalene, pensjonistbridge om vinteren og 

noe vask/vinduspuss. 

Først i 90-årene var det opptil 12-15 bord, men dette sank frem mot tusenårskiftet. I 

dag er medlemstallet 44. 

Klubben arrangerer årlig «Tønsberg-spretten» på Kristi Himmelfartsdag. Der er det 

deltakelse fra mange andre klubber både i og utenfor kretsen. 

Klubben benytte ikke Ruter, men et eget regnskapssystem som en av klubbens 

største ressurser, Hans Låhne har utviklet. Leder er i dag Petur Ludviksson. 
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Full pott 
Av: Kristian B Ellingsen 

I tredje sesjon havnet Håkon Otieno Kippe i 5 hjerter på østs hånd etter følgende 

meldingsforløp: 

 

 7 4  - 

 D 9 7 V/NS E kn 6 5 4 3   

 8 4  E 7 5 3 2 

 E kn 10 8 7 5  K 2 

 

 

 Vest Nord Øst Syd 

 Hegge Berg Haugstad Kippe Farstad 
 pass pass 4 hj pass 

 pass dbl pass 4 sp 

 5 hj pass pass pass 
 

Hvordan ville du planlagt spilleføringa med spar konge ut fra syd om du var i hans 
sko?  Håkon trumfet utspillet og la ned hjerter ess. Sannelig kom kongen deisende fra 

syd. Hva nå? 
 

Spillefører fortsatte med kløver konge, som begge motstanderne fulgte lavt på, og 
kløver til… 

 
Knekten!  
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Med denne spilleplanen risikerer man å få en kløvertaper man egentlig ikke hadde, 
men det er sannelig ei god investering. Det sikrer nemlig minst fem kløverstikk. 

 
Hele spillet: 

 

  E kn 10 5 2 

  10 8 2 

  K kn 10 

  9 3 

 7 4  - 

 D 9 7 V/NS E kn 6 5 4 3   

 8 4  E 7 5 3 2 

 E kn 10 8 7 5  K 2 

  K D 9 8 6 3 

  K  

  D 9 6 

  D 6 4 

 

Dermed tok Håkon alle tretten stikkene, og kunne notere +15 på spillet. Tolv stikk 

ville gitt +5, mens elleve stikk ville gitt -8.  

 

Om man i stedet prøver å trumfe god kløveren, vil man bare få tre avkast, og blir 

hengende med én taper i ruter til slutt. Et annet argument for å ta finessen er for å 

gardere seg mot dama fjerde i syd. Ved å toppslå kløveren har man ikke nok inntak 

til både å få trumfet kløveren god og hentet stikkene dersom det skulle sitte slik.  

Å både legge ned hjerter ess og ta finessen i kløver var det som skulle til for å få ta 

tak i alle stikkene og sikre en god score på spillet for Håkon Otieno Kippe. 

 

 

Lund & sønn mot Syversen og Berre Skjæran 
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Klubbene i Vestfold: Tønsberg Damebridge 
Av Elisabeth Groseth 

Den offisielle stiftelsesdatoen for denne klubben er 18. november 1955. Noen mener 

at klubben er eldre, men ingen finner dokumentasjon for dette. Klubben har som 

formål å arrangere spilleaftener og utvikle og fremme bridgen for medlemmene. Ikke 

mange klubber har en slik formålsparagraf. 

Klubbens leder er Inger Heldal Anderson. 

Ved oppstart var medlemskontingenten kr. 10,- per år og det ble betalt kr. 2.50, - 

per spilleaften. 

I begynnelsen spilte de i Arbeiderforeningens lokaler. Nå spiller de på Midtløkken. Der 

spiller de onsdager – som den eneste klubben i Vestfold på den ukedagen. Flere av 

klubbens medlemmer er aktive spillere også i andre klubber i Vestfold. 

Klubben har autoriserte kursledere og benytter Ruter, så dette er en klubb som er 

oppdatert. I år stilte de med hele tre par i KM – noe som må sies å være veldig bra 

med en medlemsmasse på 30 medlemmer. Hvor mange klubber har med 20% av 

medlemmene i KM par? 

Klubben var også med på Bridgens dag i år og fikk mye oppmerksomhet der de spilte 

og promoterte bridge på Farmannsstredet i Tønsberg sammen med Tønsberg BK. 

  

 
Det ble mye 

publisitet på 
senterets 

hjemmeside. 

Senteret har for 
øvrig byttet navn til 

Aldi. 

Under pandemi-nedstengningen var flere medlemmer veldig aktive på Realbridge, og 

det kan synes som om dette har gitt spillerne en boost – noe som kanskje var 

medvirkende til den store deltakelsen i KM par? 

Som en kuriositet kan det nevnes at tidligere leder av klubben, Unni Fjellin, i sin tid 

forsøte å registrere klubben i Norges Idrettsforbund. Så det kan synes som om 

klubben tidlig var med på idéen om at bridge er todelt i «Bridge som sport» og 

«Bridge for Alle».  

Klubben har vært gode å feire sine «runde» dager, både i 2005 med brask og bram 

på Havna Hotel på Tjøme og senere på Grand Hotel i Åsgårdstrand. 
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Eirik – en krumtapp 
Det meste har fungert her på hotellet – kanskje rent bortsett fra at toalettet ved 

garderoben gikk i vranglås, med en spiller innelåst. Men akkurat da var Eirik ikke på 

jobb. 

Det er han vi har lent oss på når noe skal ordnes – alt fra flaggheising til melk til 

kaffen. 

 

 

Eirik – som Heidi og redaksjonen bare 
har bestemt seg for heter Eirik Lilla, har 

ikke nei i vokabularet sitt. 
Spør vi om noe vet vi at svaret er «det 

fikser vi». 

Han begynte her på hotellet i april og 
fikk med seg nyåpningen. Før det jobbet 

han på hotellet i Langesund. Her på 
hotellet er han servicecrew. Vi vet ikke 

hvordan den stillingen skal beskrives 
bedre enn å beskrive Eirik og den jobben 

han gjør. 
 

Eirik spiller ikke bridge, men NMer er 
han godt kjent med. Han stiller ofte i NM 

Swing, men danser også gammaldans. I 
Swing er hans beste plassering annen 

plass. Vi spør om det ikke er varmt å 
danse i bunad slik som de gjør i 

gammaldans. Da slår latterdøren opp. 

Hva tror du? spør han tilbake, før han  

sier at den siste bunaden han slet ut var i en konkurranse på Madeira. Når det gjelder 

å slite ut – så kan han fortelle at 14 par sko som brukes i Swing er slitt ut. Men utslitt 

synes ikke Eirik å bli. Nærmere «Duracell-kanin» er det vel vanskelig å komme. 

På spørsmålet om han har vært borti noen som drikker mer kaffe enn bridgespillere 

er svaret at det har han. Han bøyer seg frem og innlemmer oss i hemmeligheten at 

rekorden i kaffedrikking er det HK (handel og Kontor) som innehar. 

 

Apropos kaffe, det gikk hele hotellet tom for i går kveld. En snarrådig nattevakt 

informerte Eirik om den krisen – og han fikset det, på vei til jobb på søndagen. 

Akkurat det kan være et eksempel på Eiriks motto. «Problemer finnes ikke – bare 

utfordringer, og de skal løses på strak arm». 

 

Takk til Eirik fra alle oss her på NM par 2022 
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Diverse bilder 
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Klubbene i Vestfold: Horten BK 

 

 
Horten BK oppstod som en sammenslutning av BK Junior og BK 

Pluss i 2003, som sammen hadde stått for driften av Bridgens 
Hus i Storgt. 23.  

 
Bridgeklubben Pluss ble startet i Horten i 1937. Den klubben 

hadde sine røtter i arbeideridretten – og startet som en del av 
Sportsklubben Falk. 

 
 

BK Junior ble stiftet i 1938 av entusiastiske bridgespillere som brukte matpausen på 

arbeidsplassen til Bridgespilling. Raskt var ikke dette nok og også fritiden ble tatt i 

bruk for å dyrke hobbyen. Klubben trakk til seg flere medlemmer og ble en suksess. 

Lenge var klubben er dominerende faktor i Vestfold Bridgekrets. På slutten av 80-

tallet var klubben faktisk den største i Vestfold.   

 

I tillegg hadde BK Junior stor kursaktivitet. Tulla Steen 

Lybæk var en naturlig ressurs i kursingen – hun hadde 
skrevet en meget god bok som ble benyttet. (Se for 

øvrig intervju med Tulla i bulletin nr. 4 fra årets 
Bridgefestival.)  

 

Tulla er også den eneste som har vunnet NM for en 
Horten-klubb, i år 2000 NM par damer og 2004 NM Mix-

lag. 
 

Kursaktiviteten fortsatte videre med Bjørg Tvinnereim 
som ansvarlig. 

 

Medlemstallet i Horten BK synes å ha stabilisert seg rett under 60 medlemmer.  

Rett etter Korona-nedstengningen flyttet klubben til spillelokaler i andre etasje i 

Torggården (som navnet tilsier ligger den som nærmeste nabo til torget i Horten). Da 

ble det mulig for medlemmer og besøkende som hadde utfordringer med trappene å 

komme opp i spillelokalet med heis.  Så langt det var mulig under epidemi-årene ble 

det spilt på større bord, med fulldublerte kort og spritvasking av både hender og 

utstyr. 

Da vi igjen kunne møtes med normale tilstander ble dette feiret 
med egen fane og deltakelse i Borgertoget 17. mai 2022. 

 
Horten BK har tatt sin plass i frivilligheten i kommunen, og er et 

naturlig innslag når det arrangeres Frivilligdag hvert år. I år falt 
den sammen med Bridgens dag og en kunne promotere hobbyen 

vår i Lystlunden sammen med 72 andre lag og foreninger. 
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Det er i år fjerde gang vi er med på å arrangere NM. Flere av klubbens medlemmer er 

fast innslag i staben på både Bridgefestivalen og «Bridge for Alle» arrangementene. 

 

 
Elisabeth Groseth 

Høsten 2022 besluttet styret at det skal spilles handicap-

turneringer så ofte som mulig. Dette kunne lett blitt en 
utfordring, da resultatene jo offentliggjøres i avisen 

Gjengangeren. Så plutselig var klubbens aller beste spillere 
av og til et stykke ned på resultatlistene. I den forbindelse er 

det all grunn til å rette en kjempetakk til klubbens 

toppspillere som lojalt har stilt seg bak denne beslutningen – 
og vi tror det vil resultere i at det er lettere å bli i klubben og 

ikke minst komme ny inn i den. 
 

Leder de siste årene har vært Elisabeth Groseth. 

 

 

Lederne i kretsen gjør klar til premieutdeling 

 

Heidi Berre Skjæran og Elisabeth Groseth, kretsleder og nestleder 
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Svein Gunnar skviser hjem slem 
Av: Kristian B Ellingsen 

 

I fjerde siste runde dukket følgende spill opp: 

 

 E 9 5 4  K 7 6 3 

 D 10 8 6 S/ØV E K kn 9 4 3   

 E 7 6  K kn 

 K 3  D 

   

Ved et av bordene gikk meldingsforløpet slik: 

 

 Vest Nord Øst Syd 

 Karlberg Brekka Thomassen Lindstrøm 

    pass 
 1 kl1) pass 1 ru2) pass 

 2 hj pass 4 kl3) pass 
 4 ru4) pass 4 gr5) pass 

 5 sp6) pass 6 hj pass 
 Pass pass 

 
 

1) Minst 2 kløver 
2) Minst 4 hjerter 

3) Splinter 
4) Kontrollmelding 

5) Spørsmål etter nøkkelkort 

6) To av fem ess og trumfdama 
 

Hvordan ville du planlagt spilleføringa med spar dame ut fra nord? 
 

 
Karlberg slapper av 

 
Svein Gunnar Karlberg stakk utspillet med kongen i bordet, og tok for ess-konge i 

hjerter. Syd saket ruter 4 på den andre hjerterrunden (små kort styrke). Spillefører 
fortsatte med kløver dame, som gikk til nords ess. Han skiftet til ruter, som gikk via 

knekten og dama til spilleførers ess.  
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Svein Gunnar tok for kløver konge med sparavkast i bordet. Deretter spilte han ruter 

til kongen, hjerter til dama og trakk trumfen til bunns. Han vant kontrakten på skvis 
da hele spillet så slik ut: 

 

  D 8 

  7 5 

  5 3 2 

  E kn 10 8 6 2 

 E 9 5 4  K 7 6 3 

 D 10 8 6 S/ØV E K kn 9 4 3   

 E 7 6  K kn 

 K 3  D 

  kn 10 2 

  2  

  D 10 9 8 4 

  9 7 5 4 

 

Her er situasjonen før den siste trumfen ble spilt: 

 

  8 

  - 

  5 

  kn 

 E 9  7 6 

 - S/ØV 9   

 7  - 

 -   

  kn 10 

  -  

  10 

  -  

 

Idet Svein Gunnar spilte den siste trumfen fra bordet, fikk syd det for tungt. Uansett 

hva hun saker, vil spillefører kaste motsatt farge, og spar 9 eller ruter 7 gir det tolvte 

og avgjørende stikket. 

 

Vunnet lilleslem ga +20 for øst-vest. Syv par vant slem, mens nesten halve feltet 

gikk beit. En betimelig spilleplan er å ta ruterfinessen for å få saket én spar på kløver 

konge og én spar på ruter ess. 

 

I og med at nord skiftet ruter inne på kløver ess, fikk Svein Gunnar testet finessen 

uten risiko, og kunne altså falle tilbake på å spille på skvisen. 
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Kåre Bogø og Geir Helgemo med klar seier 
Det ble favorittseier til Bogø/Helgemo i parfinalen 2022, men det var en overraskelse 

at Sigurd Evjen og Vidar Smith kjempet seg inn til sølv-medaljer foran Sam Inge 

Høyland og Jo-Arne Ovesen. 

Akkurat som under NM Monrad par var vinnerne i teten lenge, og var ikke truet mot 

slutten.  En svært fortjent seier, gratulerer Kåre og Geir! 

Ellers var det mange par som var «innom pallen» den siste dagen, så bak vinnerne 

var det utrolig jevnt.  Her er sluttresultatet: 

Plass Par Navn Klubb  Poeng % 

1 45 Kåre Bogø - Geir Helgemo Studentenes BK - Heimdal BK  717,80  58,68 

2 9 Sigurd Evjen - Vidar Smith NBF Buskerud  558,00  56,75 

3 18 Sam Inge Høyland - Jo-Arne Ovesen TopBridge BC  553,00  56,69 

4 38 Ole Arild Berset - Bjørn Olav Ekren Sunndalsøra BK  542,90  56,57 

5 23 
Sondre Labraathen Hogstad - Andre 

Øberg 
NBF Telemark  515,40  56,23 

6 10 Stian André Evenstad - Espen Larsen NBF Troms og Ofoten  506,40  56,12 

7 15 
Kjell Otto Kopstad - Ole Kristoffer 

Kopstad 
NBF Vestfold  453,10  55,48 

8 20 Christian Bakke - Tor Eivind Grude 
Bergen Akademiske BK - Sømna 

BK  
431,00  55,21 

9 28 Ingmund Bjørkan - John Kristen Våge NBF Midt-Trøndelag  371,70  54,50 

10 30 Erik Eide - Siv Thoresen NBF Oslo  229,90  52,78 

11 54 Tom Johansen - Terje Lie NBF Vestfold  226,70  52,74 

12 43 Tormod Daling - Arnstein Nymoen NBF Nord-Trøndelag  217,80  52,63 

 

 

Sigurd Evjen, Vidar Smith, Kåre Bogø, Geir Helgemo, Sam Inge Høyland og Jo-Arne Ovesen 
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Takk for oss 
Så er siste linje skrevet for denne gangen. Det har vært fine dager sammen med dere 

alle her i Larvik. Vi har trivdes – og det har vært god kontakt med spillerne slik 

oppsettet av lokalene har vært. 

Sjelden har vi vært på et NM med denne «pause»serveringen. Stadig har det vært 

noe å sette tennene i. Vi håper alle har funnet noe å spise og drikke som falt i smak. 

 

Nå har vi skrevet siste innlegg for denne gangen, og siste punktum er satt for 

bulletinene for dette NMet. Vi pakker sammen pc ene og alt av kontorutsyr og vender 

nesen nordover, hjem til Horten.  

Litt trist å reise fra Larvik, nå som byen har pusset været og solen skinner over 

glitrende sjø.  

Redaksjonen hviler ikke lenge – det er snaue fire uker til alt pakkes opp igjen. Da 

møter vi noen av spillerne fra dette mesterskapet igjen. Vi skal nemlig på NM junior i 

Sandnes i oktober. 

 

 


