
Blommenholm bridgeklubb 85 år 
 

Blommenholm Tennisklubb ble stiftet den 2. mai 1933 ved et møte på Løkke 
Restaurant i Sandvika.  
I styret satt blant andre – for de av dere som husker dem – Karl Væthe og Rolf 
Syvertsen.  
Og som de ihuga bridgespillerne de og flere av stifterne var, hva var vel mer 
naturlig enn å tenke at «vi må jo ha noe å gjøre om vinteren også, når vi ikke 
kan spille tennis». 
 
Fra tanke til handling - Blommenholm bridgeklubb ble stiftet i 1933 av disse 
ivrige sjeler.  
Dette var bare ett år etter at NBF ble etablert som organisator for bridgen i 
Norge.  
De leide spillelokaler og spredte ryktet, og en oktoberdag i 1933 – nærmere 
bestemt torsdag 26. oktober – stilte 12 par til dyst for spilling i Strand 
restaurant i Bærum, med start kl. 20, frem til kl. 23.30.  
 
Etter hvert meldte det seg flere par og de måtte utvide spilletiden med en 
halvtime, det ble oppstart kl. 19.30.  
De hadde et sinnrikt system for å beregne startkontingenten, som i 
utgangspunktet var kr. 2,00, kr. 2,50 eller kr. 3,00.  
I tillegg måtte de betale en avgift, antagelig beregnet etter hvor mye de vant 
eller tapte på kvelden – noe de regnet ut i henhold til et Points-system.  
Første spilleaften innbragte for eksempel kr. 34,50 i spilleavgift og kr. 11,52 i 
Points-avgift.  
Ved utgangen av 1935, når den første protokollen, som vi fortsatt har med 
referat fra klubbkveldene, avsluttes, hadde de kr. 483,50 i kassabeholdning, og 
det var 24 par som spilte.  
Alle var på etternavn med hverandre: Det var frøken, fru eller herr, og i visse 
tilfeller herr … & frue, og da ble ikke alltid fruens navn nevnt.  
 
Det fortelles at de ikke hadde så mye greie på duplikatbridge på den tiden.  
Den første formen for turnering var at de spilte i tre timer mot hvert par, slik at 
når de var 24 par i klubben, måtte de spille 23 aftener før turneringen var 
avsluttet!  
Men året etter gjorde duplikatbridgen sitt inntog, og da ble det litt mer slik vi 
kjenner bridgen i dag.  
 
Klubbens storhetstid var på 40-, 50- og 60-tallet. Da ble det seier i NM for lag i 
1943 og mange topplasseringer for Blommenholm-par rundt om i turneringer 



her i landet.  
Vår egen årlige turnering, som vi i dag kaller Asker og Bærums-mesterskapet, 
het den gangen Blommenholm-turneringen.  
Da meldte det seg på godt over 70 par, og de spilte kvalifisering flere kvelder, 
for så å redusere dette til 24 finalepar.  
God deltakelse var det til langt ut på 80-tallet. Det bør nevnes i denne 
sammenhengen at i 1956 ble paret Hendriks/Pettersen nr. 9! 
 
Rolf Syvertsen kan nesten kalles “Mr. Blommenholm” – han var med helt fra 
begynnelsen, vekselsvis som formann, kasserer eller i et annet styreverv.  
Han var en ivrig drifter av klubben, turneringsleder, tok regnskapet, førte 
protokollene sirlig med blekk og penn.  
Han var med på å sørge for at Oslo fikk arrangere Europamesterskapet i Bridge i 
1958, der han var en av de to herrer som betjente “Bridgerama” – også kalt 
“Fiskebollen”.  
Speakerne stod bak en lydtett glassvegg og kommenterte spillene og spillerne 
som satt i “Fiskebollen”, slik at publikum kunne følge med på hva som skjedde 
ved de ulike bord.  
Speakerne kringkastet hva som ble meldt i både åpent og lukket rom og 
meldingsforløpet ble notert med kritt på tavlen.  
Speakerne betjente en stor tavle med et diagram av det pågående spillet, der 
hvert kort som ble spilt ble slukket via et tastatur.  
For øvrig var det Italia som seiret i 1958 ved herrene Avarelli, Siniscalco, 
Forquet, Chiaradia, Belladonna og D’Alelio.  
 
Blommenholm feiret sitt 25-årsjubileum samme år. Da var det stor fest på 
Strand Restaurant – uten bridge (!), men med fruer, ordfører, mange taler, 
dans og stor stas.  
Dog ble det arrangert en separat jubileumsturnering med et stort antall 
deltagere, utslagsrunder og finale.  
I 1983 ble 50-årsjubileet feiret på samme sted – fortsatt uten bridge. 
 
 I 1993 ble 60-årsjubileet feiret – og nå var endelig bridgen på banen i 
jubileumssammenheng! Vi hadde heldags turnering og middag på Stallkroa.  
Her tildelte vi æresmedlemskap til Harry Carlsen, en av de andre ildsjelene i 
klubben og den gang en av de få gjenlevende av gamlegutta.  
Dessverre gikk han bort bare få år etter.  
 
70-årsjubileet i 1998 feiret vi med todagers cruise og bridgeturnering om bord 
på Kielerbåten, og 75-årsjubileet i 2003 på Klækken hotell med en todagers 



turnering og jubileumsmiddag.  
80-årsjubiléet i 2013 ble også feiret med en todagers turnering, etter samme 
mønster som jubileet fem år tidligere.  
Vi ankom Sundvolden Hotell ved Tyrifjorden om formiddagen en vakker 
høstdag i september og spilte første del av turneringen frem til 
jubileumsmiddag om kvelden, med herlig mat og mange taler.  
I løpet av middagen ble den daværende formannen Hege Falster hedret med 
æresmedlemskap for lang og tro teneste i ca 30 år.  
Etter middagen spilte vi en fasit-turnering for “alle som ikke får nok” til et godt 
stykke over midnatt. For enkelte fortsatte festen til langt ut i de små timer.  
Søndag spilte vi avsluttende del av turneringen, og etter lunch med 
premieutdeling var det takk for oss og vel møtt om fem år.  
Turneringen ble vunnet av Asle Lütken og Arne Jordestedt, tett fulgt av Hans 
Hiorth og Bjørn Norén.  
Deretter fulgte Anne Rydning – Dag Mangset, Kåre Idland – Tommy Sandsmark, 
Hanne Hesselroth – Pål Aakre, Kirsten Kolsberg – Ivar Barikmo – og så resten av 
feltet.  
 
Lørdag 16. november 2013 arrangerte klubben på ny en heldags 
jubileumsturnering, som var åpen for alle spillere. 31 par deltok, og resultatene 
der ble som følger for dem over middels: 
 
1  97,0    56,7  Tommy Sandsmark - Torkild Hagen    Blommenholm BK                    
2  92,0    56,3  Jo-Arne Ovesen - Siv Thoresen       Ski BK                            
3  92,0    56,3  Terje Jørgensen - Bente Skymoen   Nittedal BK – Kolbotn 
BK          
4  82,0    55,6  Anton R. Gunnarsson - Dag Mangset  Psycho BK - 
Blommenholm        
5  73,0    55,0  Odd A. Frydenberg - Trond Wiborg   Holmestrand BK - 
Tøffelklubben 
6  57,0    53,9  Hege Falster - Eivind G. Sethov     Blommenholm BK                    
7  53,0    53,6  Mats Eide - Fredrik Helness         BK Hein 46 -Akademisk         
8  49,0    53,4  John Berger - Per Jørgen Ohren      TopBridge BC - 
Bridgekameratene   
9  44,0    53,0  Sigurd Evjen - Vidar Smith          Vikersund BK                      
10 41,0    52,8  Jonny Hansen - Anne B. Fossum      Namsos BK - 
Bridgekameratene 
11 37,0    52,5  Kåre Bogø - Steffen Fr. Simonsen   Studentenes BK                    
12 28,0    51,9  Harald Nordby - Ellen Vigmostad    TopBridge BC -
Bridgekameratene   



13 21,0    51,4  Trond Høines - Ove Hjelvik          TopBridge BC                      
14 18,0    51,2  Arne Almendingen - Olav Hjerkinn   Ski BK   
 
Bridge-Norge opplevde en stor tragedie i oktober 2011, da vår eminente 
turneringsleder og gode bridgespiller Willy Brown ble drept hjemme i sin egen 
leilighet.  
Hendelsen gikk spesielt hardt utover Blommenholm Bridgeklubb, som hadde 
hatt Willy som sin faste turneringsleder i bortimot tyve år.  
Gjerningsmannen ble tatt og har fått sin dom, og godt er det, men vi får aldri 
Willy tilbake og vi savner ham veldig.  
 
Klubbens fremtid ser lys ut. Vi driver ikke aktiv rekruttering, men lener oss på at 
medlemmene våre anbefaler oss og trekker inn mulige nye medlemmer.  
Det kommer henvendelser via hjemmesidene og en e-post til styret fra tid til 
annen, men ofte har de ikke makker, og da er det ikke alltid lett å hjelpe.  
Det var noen som en periode lurte på om klubben ville overleve. Disse 
pessimister tok feil. 
Som i alle klubber, er vi avhengige av at medlemmene våre stiller på 
klubbkveldene og slutter opp om turneringene. Jo færre bord vi blir, desto 
lavere blir interessen for å spille i klubben.  
Alle synes det er morsomt med mange å fighte mot. Så utfordringen til alle er: 
Hjelp til med å holde liv i oss ved å delta på klubbkveldene og spre ryktet om en 
all right klubb der ute i Bærum.  
 
Vi har gode spillelokaler, i kantinen på Hosletoppen skole. Disse lokalene har vi 
takket være innsatsen fra tidligere skolestyremedlemmer i Bærum kommune – 
selvsagt ivrige bridgespillere, de òg.  
Vi har flotte styremedlemmer som er med på å dra lasset og muliggjøre driften 
av klubben. Vi har en dyktig og meget hyggelig turneringsleder, Eva Hagen.  
Hun holder oss i ørene og passer på at ingen sakter akterut og at vi får avsluttet 
når skolen stenger for kvelden.  
Vi har gode rutiner, men ingenting gjør seg selv og det er en del å tenke på og 
gjennomføre i løpet av et styreår. Mange tar gjenvalg år etter år – stor takk til 
alle som yter sitt.  
Og så er det jo medlemmene, da – uten medlemmer, ingen klubb. Takk til alle 
som er med på å gjøre Blommenholm bridgeklubb til en aktiv, hyggelig og 
driftig klubb.  


