
Hygge og spenning på Nøtterøy videregående 

Tønsberg Damebridge, Tønsberg BK og Nøtterøy BK har innledet et samarbeid 

med tanke på en positiv utvikling av bridgen i området vårt. Et av de konkrete 

resultatene av samarbeidet så langt var en felles turnering på Nøtterøy 

videregående lørdag 27. oktober. Hele 22 par fra de tre klubbene stilte til start og 

smil og hyggelige tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på at arrangementet ble 

en suksess og utvilsomt frister til gjentagelse. Klokka 10 var vi i gang med Ruter 

og Bridegmate som tekniske hjelpemidler, og ca halvveis gjennom de 36 

spillene tok vi en halvtimes pause ved pent dekkede bord med nydelige 

smørbrød som Astrid M. Lie, Grethe Stenehjem, Elen O. Stenersen og Marit 

Tordly hadde produsert på morgenkvisten. Vår trofaste ”kjøkkensjef” Ole Johan 

Aas  sørget for borddekning og velduftende kaffe godt assistert av unge Markus 

Andre Dahl som også sørget for utdeling av slipper samt annet forefallende 

arbeid 

Bridgen ble spennende med mange lederskifter og før siste runde var forskjellen 

mellom de to fremste  parene  kun 0,3 poeng! Begge parene hentet seg 

minusrunde, men Jan Th. Thoresen og Leif Erik Loe slapp billigst unna og tok 

seieren foran undertegnede og makker Per Bryde Sundseth mens Anne Sofie 

Bue og Ulf Mærøe kapret ”bronsen”. De to siste premiene gikk til  Terje Nylund 

– Vigdis Kalliainen og Ragnar Edvard Nilsen – Alf Hansen. To spurtpremier 

med Flaxlodd underveis gikk til Eva Lundblad – Jorunn Halvorsen og Grethe  

Stenehjem – Marit Tordly.  Det ble dessuten trukket en premie bestående av to 

flasker vin til et av parene utenfor premierekka, og de som kunne glede seg over 

edle dråper var Sigrid Helle Berg og Helga Jonstang. 

Et vellykket arrangement ble avsluttet kl 16. 

I aller siste runde var det store kort ute og gikk: 

 

 

 

 

 



Spill 35        9832                    

Syd ØV       42                       

    1032              

    10932          

                    K6               AQ          

  A98              KQJ1076     

  KQJ865          A       

  A7               Q854   

            J10754              

    53                  

    974                  

    KJ6           

Vest åpnet med 1 ruter, og noen i Øst tok nok sjumilsstøvlene på seg 

umiddelbart, men jeg vil anbefale å gå litt saktere fram. Meld 1 hjerter for å høre 

hva makker kan bidra med. Nå vil Vest hoppe til 3 ruter, og dermed kan du trå 

til med Blackwood eller Gerber. Etter svarene er det nok rimelig trygt å parkere 

i 7 NT. Det hadde fem par klart mens to satset på 7 hjerter. 

Som du ser er det”15 stikk” å hente. 


