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Hotell Klubben har en god og 
lang historie. Det har vært 
hotell her siden 1880 tallet.  
Hotell Klubben lå i den gamle 
delen som tilhører 
Harmonien og Victoriagården 
som ligger her hotellet står 
nå. Disse lå  

 

vegg i vegg. I 1899 brant 
Victoriagården ned, men ble 
bygget opp igjen. Det fikk 40 
rom, elektrisk lys, salong, 
vinterhage og ikke minst et 
større badeanlegg med 
damp- og karbad og 
svømmebasseng med 
saltvann. 
1960 fikk Sandefjord sitt 
storartede Park Hotell. 

 

 

Det ble samtaleemnet at 
Tønsberg måtte få sitt eget 
storhotell, og Nye Klubben 
ble finansiert av egne midler 
fra Harmonien, en halv 
million fra Tønsberg Spare-
bank og lån fra banken. 
Tønsberg, Sem og Nøtterøy 
bidro med en anselig sum. 
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God start av Førde BK 

 

Heimdal 2 kjørte fullstendig over Heimdal 3 i den andre NM-kampen. Solid spill av Allan Livgård-Terje Aa, Glenn 

Grøtheim-Jørgen Molberg og Per Erik Austberg-Jan Tore Solli Berg sørget for full pott og ledelse etter to kamper. Jeg er 

sikker på at de fortsetter den gode spillet. For øvrig må jeg bare bøye meg i støvet for artikkelen Geo Tislevoll har sendt 

meg. Hans analyse og kommentarer passer nok beste blant elitespillere, men du verden for spennende lesestoff. Jeg 

bukker og takker for artikkelen. 

 

Jokeren hittil i mesterskapet er Førde BK. Det tok innersvingen på familien Helness og Ida Wennevold i TopBridge BC. 

Geir Hjelmeland og Geir Hoff spilte en strålende kamp og scoret +1,43 og + 1,00 på butleren i kampen. Lagkameratene 

Leif Kvamsdal-Arild Hoff hadde en god 1. runde, men de 14 siste spillene var ikke like gode. Det endte med seier 16,65-

3,35 og sølvplass etter to kamper. Sørreisa BK var favoritter mot Steinkjer BK og vant 16,17-3,83. Grunnlaget for seieren 

ble gjort i den første halvrunden. 

 

Arrangørklubben Nøtterøy BK tapte knepent mot Hamar BK. Det burde endt med seier. Spesielt Tor Walle og Arvid 

Lorentzen spilte en meget god halvrunde. 

 

 

Espen Ringdal Andersen 

 

bulletinredaktør 

 

Førde-laget vet å slappe av mellom slagene :  fv. Geir Hjelmeland, Arild Hoff, Geir Hoff og Leif Kvamsdal 
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Enda chansen 
 

Eric Jannersten og Jan Wohlin utga i sin tid en bok med denne tittelen, og dette spillet fra annen NM-runde 

kunne gått rett inn der: 

 

Med Syd giver og ingen i sonen gikk meldingene: 

S  N 

1 kl  1 hj 

2 NT  3 NT 

Pass 

Vest spilte ut ruter ti til esset, og jeg slapp ruter knekt, men Vest tok over med damen og spilte ruter ni til min 

konge. Hjerter ess og hjerter til knekten, og spar i vri. Helt i ørska slapp jeg den til kongen, men jeg skal 

naturligvis ta esset som en gardering. Det gjør ingen ting om Øst skulle ha kongen. Da har jeg stadig inntak til å 

hente hjerteren, og Ø-V har ingen forbindelse til sine stikk. 

 

Knut Kjærnsrød 
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Lagfinalen sett fra langt hold 
Av GeO Tislevoll, Auckland, New Zealand 
 

To av mine favoritter i årets lagfinale (Sørreisa og Hamar) startet med tap i første runde. Min hovedfavoritt er 

det som anses om det sterkeste laget fra Heimdal BK.Mine venner på Heimdal 3 må ha meg unnskyldt, men da 

jeg i min første artikkel utropte Heimdal 3 som den store favoritten hadde jeg blandet lagnumrene til de to 

lagene fra Trondheim. Det må innrømmes at undertegnede (som mange andre) tror Heimdal 2 vil stå øverst 

på pallen til slutt. Ikke at jeg mener mine venner på Heimdal 3 er et svakt lag, og de vant klart sin første kamp. 

De kommer nok til å slå fra seg også senere i denne finalen. 

 

Heimdal 2 – Heimdal 3, 1 halvrunde (spill 1-14) 

 
I andre runde var det så innbyrdes oppgjør mellom de to lagene fra Heimdal BK. Undertegnede regnet med et 

artig oppgjør å se på hvor alle stoler var besatt av kamerater fra min tidligere hjemby, Trondheim. 

 

I åpent rom spilte Grøtheim-Molberg N/S for Heimdal 2 mot Olsen-Tilset. I lukket rom satt Heimdals 3’s 

Fiplingdal-Tøsse N/S mot Aa-Livgaard. 

 

I aller første spill gikk 10 IMP i favør av Heimdal 2 ved at de vant en 3 NT som gikk bet ved det andre bordet. 

Dessverre var ikke BBO oppe da spillet forekom, så det vites ikke hvorfor utgangen hvor det tilsynelatende var 

ni stikk gikk bet. Heimdal reduserte med et ekstra stikk i delkontrakt i spill 2. Ingen sving i spill 3, men så kom 

et farlig spill.  

 

Spill 4. Giver vest. Alle i sonen.  

 

Øystein Fiplingdal og Jørgen Molberg satt begge med dette som nord: 

 

   10 8 6 

   A 8 

   6 

   A K Q J 9 7 2 

 

Vest åpnet med 1 NT. Begge lagenes N/S par hadde dobling som sterk melding (straffebetont) på repertoaret, 

og nord hadde fått utlevert en perfekt hånd for det. Det gikk to passer tilbake til grandåpneren som hadde 3-

4-4-2 fordeling og 15 hp. Olsen passet, ingen god idet da det så slik ut: 

 



 

  5 

 
    

Nord tok raskt de åtte første stikkene, +500 til Heimdal 2. 

 

Ved det andre bordet redoblet Aa i siste hånd, og de flyktet til 2 ruter. Da ble hele meldingsforløpet slik: 

 

Vest  Nord  Øst  Syd 

Aa  Fiplingdal Livgaard Tøsse 

1NT  Dobler  Pass  Pass 

Redobler Pass  2 ruter  Pass 

Pass  3 kløver Pass  3 hjerter 

Pass  3 NT  Pass  Pass 

Pass 

 

Ruter 3 kom ut til damen og esset. Med åpne kort skifter vel vest best til kløver. Det skal ikke alt for mye 

unøyaktighet til fra forsvaret før 3 grand fyker hjem med slikt, spillefører har jo åtte toppstikk og verdier både 

her og der. Vest fortsatte med ruter, og nord hadde et sakeproblem. Kaster han en spar kan Ø/V ta tre 

sparstikk hvis øst spiller knekten (tieren faller). Så nord kastet en hjerter. Da kom hjerter fra øst, og spillefører 

var uten noen muligheter. Etter kløverstikkene og hjerter ess måtte vest få tre stikk, en bet, +100 til Heimdal 

2. Sammen med +500 ved det andre bordet ga dette 12 IMP og ledelse til Heimdal 2 med 22-1. 

 

Det fortsatte å gå Heimdal 2 sin vei. Gullfavorittene, og klubbkameratene tapte små IMP her og der uten at de 

gjorde de helt store feilene. Etter ni spill var stillingen 44-2. Så kom dette: 

 

Vest   Øst 

9   A J 5 3 
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A K 10 9 4  Q J 2 

A 9 4   K J 6 2 

A 6 4 2   7 3 

 

Er dette en bra slem? 

 

6 hjerter er vel ikke så dårlig, men i hardeste laget. Uten trumf ut kan to kløver trumfes, og slemmen vinnes 

normalt om ruterfinessen går. Men hvis det kommer trumf ut og mer trumf idet de kommer inn i kløver rekker 

ikke spillefører å trumfe mer enn en kløver. Da må normalt ruteren gi fire stikk. Heimdal 3 sitt Ø/V-par prøvde 

seg på 6 hjerter, og for å vinne den (etter kløver ut) måtte spillefører ha toppet ut ruter dame dobbel hos syd. 

Det skjedde ikke, og da Livgaard-Aa stoppet i utgang var det ytterligere 13 IMP. Frustrasjon meldte seg nok nå, 

og som om motgangen aldri skulle stopp gikk Heimdal 3 unødvendig bet i en 3 grand hvor den med godspilte 

motspillstikk fikk komme inne på en singel konge, hvor spillefører ikke hadde noe å tape på å spille esset først. 

Etter 11 spill stod det 68-2 i protokollen, et uvanlig resultat over så få spill.  

 

Så kom et par reduseringer, først 11 IMP da Heimdal 2 misset en god utgang som ble meldt og vunnet akkurat 

ved det andre bordet. Så gikk 5 IMP samme vei da Heimdal 2 spilte utgang med en sonebet i begge retninger.  

 

Halvtidsresultatet i denne kampen ble 68-18 i favør Heimdal 2 som viste at deres gullkandidatur i høyeste grad 

er gjeldende. Heimdal 3 ble nokså utspilt i dette settet, men de kan selvsagt rette opp noe i andre halvrunde. 

Normalt ser det dog ut til å gå mot en klar seier til Heimdal 2. 

 

Heimdal 2 – Heimdal 3, 2.halvrunde (spill 15-28) 

 

Olsen-Tilset fortsatte for Heimdal 3 (nå N/S mot Aa-Livgaard) etter et fryktelig første sett mot Grøtheim-

Molberg som nå overlot plassen til Berg-Austberg. De satte seg N/S i åpent rom mot Lund-Nilssen. 

 

Når et lag sliter, og spiller mot et veldig sterkt lag blir liksom det meste feil. Det startet svakt også i andre 

halvrunde for Heimdal 3 da det forsøkte seg på en 2 spar med 4-3 tilpasning hvor de hadde 23 helt balanserte 

poeng til sammen. Det behøver ikke være så galt, men selvsagt satt trumfen 5-1 bak sparhonnørene, og 

kontrakten gikk bet mens Berg vant 2 grand ved det andre bordet - ytterligere 6 IMP til Heimdal 2. Og sånn 

fortsatte det til Heimdal 3 endelig fikk et etterlengtet gladspill idet stillingen var blitt 82-18. 
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Ved begge bord var øst i 3 grand, og begge steder kom hjerter ut til esset og mer hjerter. Øst la knekten, og 

syd stakk før han fortsatte med hjerter som godspilte den trettende. Livgaard spilte nå kløver dame som ble 

dekket med kongen og esset. Så sparfinesse (nord la tieren) og ruter mot vest. Tilset (nord) stakk knekten med 

damen og var på et vis innspilt idet dette var igjen: 
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Tilset så løsningen: han tok for ruter ess også før han fridde seg med spar konge. Øst fikk da alle sparstikkene, 

men til slutt måtte nord få for kløver 10, og det var betestikket. Pent! 

 

Ved det andre bordet valgte Nilssen en annen spilleplan. Inne i tredje hjerterrunde gikk han på ruteren til 

tieren og damen. Nord var innspilt for første gang og spilte spar til finesse hos spillefører. Han fulgte opp med 

mer ruter til knekten og esset, og nord var innspilt igjen. Han kunne fortsette med ruter for å godspille 

ruterstikk til seg selv, men da kom spillefører inn hos vest idet han selv kastet kløver 7 på ruterstikket. Nå 

kunne Nilssen ta en andre sparfinesse. Da den holdt og fargen gikk gjenstod «kun» en kløverfinesse, og ni stikk 

var i boks! Nilssen var for øvrig den eneste i hele feltet som vant utgang på dette spillet, og det ga 10 IMP til 

Heimdal 3. 

 

Begge N/S-parene meldte og vant en pen lilleslem i spar, men så kom nok et gevinstspill i favør Heimdal 2 

etter et pent motspill av Berg-Austberg. 

 

 
 

Ved det andre bordet kom kløver konge ut mot 4 spar. Aa stakk, tok en kløverstjeling, tok for spar ess, spilte 

hjerter til esset og stjal en kløver til. Så spilte han ruter til kongen og spar dame. Forsvaret kunne ikke få mer 

enn ett stikk i trumf og ett i hver av rødfargene, ti stikk. 

 

Austberg valgte å spillet ut ruter 6. Lund vant med kongen og spilte kløver ess og stjal en kløver. Også han tok 

for spar ess før han spilte hjerter til esset fulgt av stjeling av den siste kløveren. Så måtte han frispille seg i 

hjerter, og nord kom inn. Da spilte Austberg kløver dame, og Berg satte i trumfsyveren som vest måtte trumfe 

over med nieren. Dette var igjen: 
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Nå var spillefører sjanseløs. Han spilte spar dame som Austberg stakk med kongen og spilte ruter 3. Inne hos 

øst måtte han spille en rød farge, og uansett måtte forsvaret få ruterstikket sitt og en uppercut i trumf for 

åtteren! En tryllebet etter pent motspill, men spillefører kunne nok gjort det bedre. Han kunne for eksempel 

vunnet første stikk med ruter ess (trenger overganger til hånden), men det behøver ikke alltid være riktig, for 

eksempel om utspillet er en singelton. Han kunne også tatt for ruter ess før han fridde seg med hjerter etter 

kløverstjelingene (da år ikke syd kommet inn tidsnok og gitt uppercut’en), men det behøver heller ikke være 

riktig. Spillefører traff ikke helt, men det forringer ikke et veldig fint motspill av Berg-Austberg! 

 

Det ble også mot slutten utvekslet noen IMP, begge veier, men det meste gikk i favør av Heimdal 2. Dermed 

måtte Heimdal 3 innse at de meritterte klubbkameratene ble alt for sterke i denne kampen som endte 127-34, 

eller 20-0 i VP. 

 

Fra kampen mellom Heimdal-lagene.  F.v. Jørgen Molberg, Morten Tilset, Glenn Grøtheim (delvis skjult) og 

Øystein Olsen  
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Et eventyr fra virkeligheten 
 

I blant kan virkeligheten fullstendig overskygge fantasien, det er spill 14 fra første halvrunde i den tredje 
kampen eksempel på: 

 

Meldingene gikk: 

S   N 

1 kl 1 hj ( spar) 

2 hj 3 kl 

3 NT pass 

Ruter ut til kongen, mer ruter til esset og en tredje ruter. Syd, Jan Tore Berg spilte nå liten hjerter til min 
makkers tier og hjerter dame til esset. På den tredje hjerteren kastet makker spar ti, og på fjerde ruter var han 
så redd for innspillet at han lot spar konge gå!  

Nå tok Jan Tore for spar dame og spilte meg inn på hjerter knekt. Nå måtte jeg spille spar fra Kn, 7 til bordets E 
8, og dermed sto den håpløse kontrakten. 

 

Knut Kjærnsrød 
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Han kjente meg kanskje for godt 
 

Jan Olav Røseng satt øst, og var nok den eneste i salen som ikke åpnet med multi eller svake to på kortene. 

Han sa pass i åpning.  Åpningshånden passet ikke til systemet (?). 

 

Øst: Jan Olav Røseng. Syd: Ole Jonny Tøsse. Vest: Dag Tore Røseng. Nord: Øystein Fiplingdal. 

 Tøsse (tv) kjente sin motstander Røseng for godt ? 
 

Ole Jonny Tøsse åpnet med 2 NT (20-21). Pass i vest med sin blanke hånd. 3 kl av Øystein Fiplingdal som 

spurte etter 5-kort major. Pass i øst. Syd meldte 3 ruter som 4-kort i en eller begge major. Pass i vest. Stopp 6 

grand fra nord.  

Dag Tore klarte det store kunststykket å spille ut hj 3 til Hj D i øst og hj E i syd. Så tok Ole Jonny 9 stikk i minor. 

Han satte igjen med spar Kn og 9 og hj kn og i nord lå spar ess, dame og tier. Spillefører viste av vest satt i alle 

fall med kløver 10. Hva har øst igjen? Singel spar konge og konge-10 i hjerter eller spar konge dobbel og singel 

hjerte konge. Valgets kval. Etter tre kvarters (??) tenkepause spilte han spar til esset og konge falt - 13 stikk. 

 

-Jeg tror han kjenner meg for godt. Vi har spilt sammen før og er gode venner, sier Jan Olav Røseng med et 

lurt smil. 

 

Spill fra Jan Olav Røseng til bulletinredaktør Espen Ringdal Andersen  
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Ingen klarte det 
Spill nr 15 i åpningskampen torsdag bød på en utfordrende fordeling, og ingen klarte å spille hjem 

utgangskontrakt: 

 

 

4 spar lar seg vinne, selv med kløverutspill. Kløver til esset og mer kløver til stjeling. Spar til kongen og kløver 

til stjeling. Hjerter dame stikkes over med esset og kongen og knekten innkasseres. Den fjerde hjerteren stjeles, 

og nå er stillingen: 

    - 

    9 

    D 9 7 

    10 

 D 9 4      6 

-         - 

Kn 4      K 3 2 

-       D 

   E Kn  

   - 

   E 10 8 

   - 

Nå spilles ess, knekt i spar, og Vest kan hente to sparstikk men må løse ruterfargen. Kanskje ikke så rart at 

ingen fikk det til!  

Knut Kjærnsrød  
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Slik skal det spilles imot 
Det meldes tidvis beinhardt her i NM, noe dette spillet er et godt eksempel på: 

 

Begge bord havnet i 3 NT på Østs hånd, 22 hp og relativt rund fordeling er kanskje ikke helt med oddsen, men 

Heimdal 3 fikk hjem kontrakten.  Med generalsekretær Allan Livgård som Øst kom det hjerter ut til esset, mer 

hjerter til damen og en tredje hjerter til kongen. Kløver dame ble dekket med kongen og esset. Spar til tieren 

og knekten, og ruter til knekten og kongen. Nå tok Morten Tilset for ruter ess og returnerte spar konge! 

Dermed måtte han få for kløver ti og bet! 

Knut Kjærnsrød 

 

Allan Livgård (th) måtte konstatere at Morten Tilset hadde lest fordelingen som en åpen bok og betet 

utgangen. 
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Kronprinsene slo kongen 

 
 

I den tredje kampen var det et oppgjør mellom Hamar BK og TopBridge BC eller rettere sagt familiene Helness 

mot Eide. Kronprinsene med Harald og broren Erik Eide og kameraten Kristian Barstad Ellingsen ble for sterke 

for kongen Tor Helness sammen med sin gode sønn Fredrik. Det hører med til historien at "far" Lars Eide spilte 

støtt og godt. 

 

 

Espen Ringdal Andersen 

 

bulletinredaktør 

 

På bildet Tor Helness med makker Fredrik Helness. Til venstre ses Erik Eide og makker Harald Eide. 
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To lag stikker av 
 

Førde BK fortsetter å spille god bridge og hadde ingen problemer med å slå Steinkjer BK med 55 imp i 3. runde. Solid 

spill i begge omgangene gjorde at laget kunne notere seg for 17,78 poeng. Det holder fortsatt til 2. plass etter Heimdal 

BK 2 slo arrangørklubben Nøtterøy BK 13,82-6,18. De lokale spillerne bet godt fra seg, og med litt mindre rusk i 

maskineriet så kunne kampen fort ha endt uavgjort. 

 

Hamar BK har begynt å røre på seg og de slo TopBridge BC 13,82 mot 6,18. Brødrene Erik og Harald, pappa Lars Eide og 

Kristian Barstad Ellingsen spilte støtt og godt. En av mine forhåndsfavoritter Sørreisa BK fikk ikke helt dreis på spillingen 

mot Heimdal BK 3. Sørreisa BK ledet med fem imp etter første halvrunde, men de neste 14 spillene vant Heimdal BK 3 

med 30 imp. Heimdal BK 3 vant kampen 14,78-5,22. 

 

Klarer Førde BK å spille godt i hele helgen? Vi venter med spenning, men hittil har laget imponert meg stort. 

 

 

Espen Ringdal Andersen 

 

bulletinredaktør 

 

Fra kampen Førde – Steinkjer på BBO-bordet i åpent rom runde 3, fv. Tomas Herstad, Geir Hjelmeland, Arnstein 

Nymoen og Geir Hoff. 
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Total butler fredag kveld 

 

   
  


