
 

 

 

 

 

KKuunnnnee  vvæærrtt  eenn  kklluubbbbkkvveelldd  ii  11993300  ppåå  ggaammllee  SSkkii  HHootteellll  

 

 

 

 

 

 

 

            111999333000      FFiiiinn,,  ggaammmmeell  aaaarrggaanngg    222000111000   

                                          

RREEDDAAKKTTØØRREERR::  OOLLAAVV  HHJJEERRKKIINNNN  oogg  HHEERRMMAANN  LLAARRSSSSEENN    

  LLAAYYOOUUTT::  LLEEIIFF  OOTTTTOO  LLIISSTTHHAAUUGG  



Styret/festkomite i jubileumsåret 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bak f.v: Arne Almendingen, Randi Uttisrud, Per Arild Kvist, Simon Rasmussen 
Foran f.v: Per Sletten, Rolf Hansen, Leif Otto Listhaug 

 



Ski BK 1930 – 2010 
 
Leder 
 
Først og fremst gratulerer jeg Ski 
Bridgeklubb så mye med 80 års jubileum. 
Som leder kunne jeg godt ønsket at jeg 
kunne gratulert klubben som en frisk og 
rask 80-åring med stor aktivitet på 
klubbkveldene og mange gode prestasjoner 
både i krets og nasjonal sammenheng. Men 
slik er ikke situasjonen i dag selv om de 
gode resultatene fortsatt sporadisk 
forekommer 
 
De senere år har klubben mistet mange 
medlemmer. Noen dessverre av naturlige 
årsaker, mens andre har blitt borte fordi vi 
ikke har klart å ta vare på dem. Fra 
kretsens storsatsning i 2004 og 
nybegynnerkurs i egen regi 2 år senere fikk 
vi tilført mange nye medlemmer. På det 
meste var det godt over 100 registrerte 
medlemmer, noe som gradvis er redusert til 
dagens tall på i underkant av 60 og 
beskjedne 7-9 bord på spillekveldene. Før 
jeg går videre tar vi et lite historisk 
tilbakeblikk på ledere skrevet til tidligere 
jubileer. 
 
1980 Ski BK 50 år, leder Arild Torp. 
 
En bridgeklubb er et sted hvor man 
kommer fra alle sosiale sjikt i samfunnet, 
og er knyttet sammen av en felles interesse. 
Det er få, om noen andre typer av klubber 
som har medlemmer fra så mange 
forskjellige yrker. Intelligens, rase, tro, 
sosial status og kjønn teller ikke. Bridgen 
er alt. 
 
Bridgen er ikke, og må ikke bli eksklusiv. 
Den bør være så rimelig å spille at 
absolutt INGEN holdes borte fra 
bridgebordet av mangel på penger. 
 
Klubben bør gi alle kategorier av spillere 
like stor glede av å spille. De beste bør få 
den trening de trenger, de svakere bør få 
den glede og konkurranse de har krav på. 
Hvis mulig bør derfor en bridgeklubb ha to 

puljer med opp- og nedrykk. Premiene skal 
fordeles. Det var en glede for meg i fjor at 
40-50 av medlemmene fikk premie ved 
årsmøtet. Selvsagt skal de beste vinne 
mest, men alle – hvis mulig- bør få sjansen. 
 
Klubbens elite skal ikke bare ta toppene fra 
andre, men gjerne, med forsiktighet, spørre 
om den feilende motstander vil ha gode 
råd. 
 
To ønsker jeg har for Ski BK i framtiden. 
Det ville være strålende om klubben kunne 
drive informasjon, gjerne ren undervisning 
av de svakeste noen minutter hver 
spillekveld. Hvorfor ikke ½ time før selve 
spillingen? Et bridgebibliotek burde være 
på plass og til nytte og glede. Hvis ikke 
alle pengene går med i år, vil jeg foreslå 
innkjøp av bridgebøker til Ski Bridgeklubb. 
 
 
 
1990 Ski BK 60 år, leder Torstein 
Kjærvik 
 
Vi må vel uten å skryte, kunne konstantere 
at vi er beste klubb i Follo. Statistikkene 
bak i heftet skulle være bevis godt nok. 
Derfor vil spillere med ambisjoner søke til 
klubben vår. De aller fleste bridgespillere 
ønsker seg en makker som er bedre enn seg 
selv, og de syns det er moro å spille mot 
bedre spillere. Drivkraften er ønsket om å 
bli en bedre bridgespiller. Klubben vår er 
attraktiv fordi her finnes mulighetene. 
 
Når det er sagt, vet jeg at 
mandagskveldene for svært mange har 
sosial betyning. Det er faktisk ”medisin”. 
Det både bør og skal være slik i alle 
klubber. Artikler i dette heftet beskriver 
mye av det som skjer i klubben. Kampen 
om poengene forhindrer likevel ikke at det 
sosiale miljø fortsatt har gode vekstvilkår, 
ikke bare på klubbkveldene, men også i 
private lag. Kombinasjonen godt 
bridgenivå/ godt sosialt miljø er ikke noe 
styret kan vedta. Der er klubben avhengig 
av at alle medlemmene ”gjør en jobb”. 
2000 Ski BK 70 år, fra min første 
periode som klubbleder. 



Skal vi opprettholde et godt miljø i klubben 
og samtidig sørge for at vi får flere 
medlemmer, så må vi også sørge for at alle 
trives hos oss. Det skal ikke være lov å 
sjikanere makker, motpart eller andre 
klubbmedlemmer på en slik måte at noen 
blir støtt! Vi skal ha det hyggelig sammen, 
vi skal spre den gleden vi har på hver 
klubbkveld ut til venner og kjente, og på 
den måten sørge for at klubben vokser. Vi 
er de beste markedsførere for bridgen, og 
hvem gidder vel å markedsføre noe som 
ikke er trivelig? Det hjelper ikke med 
annonsering, kurs eller andre aktiviteter 
dersom vi skremmer vekk nye medlemmer/ 
nybegynnere! 
 
Min oppfordring til alle i dette jubileums-
året blir da: Vær hyggelig mot makker, 
motpart og alle andre man treffer på 
klubbkveldene., så er jeg sikker på at 
klubben vil vokse, at vi vil oppnå bedre 
resultater, og at vi får mange hyggelige år 
foran oss i Ski Bridgeklubb. 
 
2005 Ski BK 75 år markert med NM 
finale for klubber og senere jubileum 
med fest og turnering. Leder Olav 
Hjerkinn. Jeg sakser: 
 
Klubben har i de 27 år jeg har vært 
medlem gjennomgått en forandring. Vi var 
en stor klubb med A, B og C - puljer med 
opprykk samt en fast plass i 1. divisjon i en 
årrekke, og dette var nok med på å skape 
et markert ”klasseskille” innad i klubben. 
Ski fikk etter hvert det samme problemet 
med nedgang i medlemstall som hele 
bridgenorge opplevde. Men Rolf’s initiativ 
på kurssiden, først som klubbleder og 
senere som drivkraft i kretsen, har gitt et 
positivt påfyll av nye medlemmer. Klubben 
har vel på en måte klart å få en mer sosial 
profil, hvor vi streber etter å etterleve NBF 
sin formålsparagraf om trivsel, likeverd, 
fellesskap og ærlighet. Kirsti, vår 
nestleder, har en våkende samvittighet for 
å ta vare på nye medlemmer ved å gi dem 
gode ”vekstforhold” som bridgespillere. 
Nytt begynnerkurs i høst med over 40 
påmeldte gir oss store utfordringer med 
hensyn til ”integrering” - en utfordring 

styret med glede tar. Men det setter visse 
krav til engasjement hos oss gamle 
”elitespillere”, som noe ensporet møter på 
klubbkvelden for nok en gang å få til en 
dobbeltsidig skvis mot sine gamle rivaler.  
 
Jeg håper Ski Bridgeklubb fortsatt vil være 
en toneangivende klubb i Østfold & Follo 
krets, hvor gode resultater fortsatt vil 
trekke gode, og helst unge spillere til 
klubben, slik at klubben fortsatt markerer 
seg i større sammenheng. Jeg ønsker 
klubben lykke til med rekrutteringen av 
nybegynnere, slik at vi får et aktivt og 
spennende miljø i klubben. Da kan vi alle 
fortsatt glede oss til klubbkvelden. Vi ser 
med spenning fram til 100-årsjubileet!  
 
Her var det mange gullkorn og flere gode 
forsetter som vi har glemt: 
Fra Arild sine betraktninger rundt 
fellesskapet; ”Det er få, om noen andre 
typer av klubber som har medlemmer fra 
så mange forskjellige yrker. Intelligens, 
rase, tro, sosial status og kjønn teller 
ikke.” Bridgen er alt til Torstein sitt 
sanne gullkorn ”Kombinasjonen godt 
bridgenivå/ godt sosialt miljø er ikke noe 
styret kan vedta. Der er klubben avhengig 
av at alle medlemmene ”gjør en jobb”. Og 
fra min egen oppfordring ”Vær hyggelig 
mot makker, motpart og alle andre man 
treffer på klubbkveldene., så er jeg sikker 
på at klubben vil vokse, at vi vil oppnå 
bedre resultater, og at vi får mange 
hyggelig år foran oss i Ski Bridgeklubb”, 
til Olav sine ønsker ”Jeg håper Ski 
Bridgeklubb fortsatt vil være en tone-
angivende klubb i Østfold & Follo krets, 
hvor gode resultater fortsatt vil trekke 
gode, og helst unge spillere til klubben, slik 
at klubben fortsatt markerer seg i større 
sammenheng. Jeg ønsker klubben lykke til 
med rekrutteringen av nybegynnere, slik at 
vi får et aktivt og spennende miljø i 
klubben. Da kan vi alle fortsatt glede oss 
til klubbkvelden”.  
 
30 år er gått, 4 jubileer er feiret, ” kloke 
ord” er skrevet og gått i glemmeboken, vi 
står på stedet hvil! Årsakene til den 
negative trenden ble behørig diskutert på 



årsmøtet i våres, og årsmøtet var 
samstemte om at Ski Bridgeklubb i større 
grad skulle utvikles til en foregangsklubb 
for ”god” bridge eller som NBF sier i sin 
nye handlingsplan en klubb som dyrker 
bridge som sport i større grad enn det 
sosiale (bridge for alle). Ski BK har alltid 
vært en klubb for konkurransespillere, en 
klubb hvor kampen om stikk har betydd 
mye, diskusjonene har gått høylydt og 
makker har fått kjeft etter et dårlig spill 
eller dårlig motspill. Miljøet har vært tøft, 
kanskje ikke lett å etablere seg i, i hvert 
fall ikke dersom man som fersk spiller 
skulle prøve seg i A-puljen under Martin 
og Henrys storhetstid. 
 
Hvor går veien videre? Vi kan ikke 
fortsette å suge på sukkerbiten, den tar 
snart slutt, og det må gjøres noe for å 
opprettholde klubbens gode navn og rykte 
og ikke minst bevare Ski BK. Årsmøtet var 
samstemt om at klubben skulle dreie 
profilen mot ” bridge som sport”, det nye 
styret fikk mandat til å utarbeide 
retningslinjer for hvordan man skal få det 
til. Vi er i gang, men det blir ingen lett 
oppgave uten hjelp fra alle medlemmene 
som Torstein påpeker i sin leder fra 1990.  
Alle må ta i et tak, og vi kan begynne med: 
 
• Møt opp på klubbkveldene, ta med 

eller skaff reserve dersom du 
mangler makker 

• Forsøk å verve ”gamle, etablerte, 
tidligere klubbmedlemmer” til ny 
aktiv periode i klubben. 

• Vær en ambassadør for klubben 
også utenom klubbkveldene Om du 
spiller i annen klubb, reklamer for 
god bridge, mulighet for å lære mer 
ved å spille i Ski. 

• Bidra positivt til et aktivt og godt 
miljø i klubben! Vær inkluderende, 
ikke vær redd for å lære fra deg. Vi 
har en fin hjemmeside, send inn 
spill eller morsomme episoder fra 
klubbkveldene. 

Jeg vil avslutte med en oppfordring til dere 
alle. Uansett hva vi gjør eller finner på i 
styret, så klarer vi ikke å skape det som 
Torstein hadde som hovedpoeng i sin 

leder. Vi er nødt til å ha hjelp fra alle 
medlemmer, det være seg ”standard 
medlemmer” (NBF registret i SKI BK) 
eller medlemmer med standard 
medlemskap til NBF i annen klubb for å få 
dette til. Vi er nødt til å ha hjelp av dere til 
å skaffe nye medlemmer til klubben og til 
bridgen generelt. Ikke vær redd for å 
profilere bridgen for familie eller venner. 
Bridge er en utrolig fin og stimulerende 
hobby som vi bør dele med andre.  

 
Derfor vil jeg helt til slutt 
henstille til alle sammen: 
Vær med på NBF sin 
kampanje denne høsten og 
verv en bridgevenn. Kurs 
fins det nok av, og om ikke, 
så skal vi kunne finne et. 

 
Med håp om mange hyggelige kvelder, nye 
medlemmer/ spillere i klubben, lykke til 
med vervingen, og igjen gratulerer med 80 
år.  
 
Rolf. 
 
PS. For de av dere som ikke har lest 
tidligere tidsskrifter, så finnes de på vår 
hjemmeside (www.skibridgeklubb.no) 
under fanen arkiv/ publikasjoner. Det er 
mye godt å lese der.  

http://www.skibridgeklubb.no/�


 

Nå har jeg passet tre ganger, men 

makker skjønner nok jeg har åpning.  
Du Per, det var et scoop å begynne med golf, i stedet 

for å sykle i dette jævla regnværet i Danmark. 

Han her fikk jeg ved å ta en finesse 

på Bridgens Hus! 
Sist lørdag tapte Tottenham bare 3 – 0! 

Forunderlig. Oppsettet gikk ved første 

forsøk. 

 Ondt lider ofte den fiskermann. (Johnny    

på  bridgefestival på Gjeslingane i 1990). 

 Ondt lider ofte den fiskermann. (Johnny    

på  bridgefestival på Gjeslingane i 1990). 

Roger i aksjon: Melde eller ikke melde 

–  galt blir det uansett. Den meldinga skal du få stå til regnskap for! 



En helt vanlig dag på bridgen 

Det hender så mangt i denne verden - bridge-verdenen, og her er lite knippe av 
hendelser. 

De fleste har faktisk hendt - andre kunne helt sikkert ha hendt. 

Klubbaften på Folkets Hus. Vinter - kaldt og 
hustrig. Vinden uler rundt hushjørnene. 

Hør på ulvene der ute, spøker Torill.  Det er 
flere ulver her inne enn der ute, korrigerer 
Lloyd. De to hører ikke til blant ulvene i 
klubben. Men når Brygga absolutt vil spille 
fire spar som er seks beit, så har ikke Torill 
annet å gjøre enn å sette sløyfe på den 
kontrakten. 1400 er jo et vakkert tall. 

Sven er blitt tilkalt, og orienterer høyt og klart 
om ymse konsekvenser av en revoke. Martin 
lover å aldri gjøre det mere. 

Når stillheten igjen skal senke seg over 
menigheten, ringer det inntrengende og hissig 
fra en mobil. 

Det er til deg, Bjarne, roper den vittige hund, 
Leif Otto (Bjarne er kjent som en innbitt 
motstander av mobil på bridgen) - men det var 
Bogge som mottok de siste instrukser fra 
hjemmefronten (han skulle visst komme rett 
hjem).  

Bjarne lar i stedet sin ergrelse gå ut over 
Raymond (som ikke er til stede i dag, og som 
nok var litt utemmet sist): Fært så mye 
sjukdom det er på Einstein - nå har han brekt et 
bein, og sist mandag var han i hvert fall ikke 
helt fresk i hue.  

Vikar Steinar gjorde derimot alt riktig, men, 
som han sa: Jeg innrømmer gjerne feil, jeg.  
Hvis det skulle inntreffe. 

Tore liker at det er en innsats når han spiller 
'duplikat', og kan innkassere en krone fra Arne 
A, som aksepterer tapet,  selv om han også var 
helt skyldfri (som vanlig). 

Dag ber pent om unnskyldning 'jeg gjorde det 
jo ikke med vilje'. Han hadde plassert en 
hjerter blant ruterne - hjerterutspillet i 3 grand 
var ikke ugunstig når han hadde fem umeldte 
av sorten. 

Jeg er blitt for gammal for dette her, kunngjør 
Johnny. Jeg må se å finne på no an't å gjørra.  
Alle andre i klubben burde vel også det, for 
Johnny vinner jo støtt. 

Teori er en ting, praksis og feeling er noe 
annet, forkynner Kvisten.  Han har nettopp 
med hell passet ut makkers kravmelding.  
Thomassen (Larris) grøsser ved tanken på 
tidligere teoribrudd fra den kanten - ikke alltid 
like heldige. 

Det ryktes at Tannlegen lar seg rive med i 
betraktninger omkring sine siste hardmeldte 
slemmer i klubben. I det yrket kan manglende 
konsentrasjon gi kundene ubehagelige 
opplevelser. 

Herman sitter ved et bord og beklager seg; Jeg 
vil jo ha invitt i utspillet, ikke fordeling - han 
har nettopp latt motparten få to stikk for meget 
i en tre grand som skulle vært beit. 

Simon er lei av å gå beit i sju ruter; finnes det 
ikke en konvensjon som kan brukes for å finne 
ruteresset ? 

Sang-viniker Olav er helt uenig i at hans slem 
var for hardmeldt, bare fordi den gikk to beit: 
Den står hvis motpartens to  konger bytter 
plass - på skvis. 

Randi har med seg en ny kjøkkenassistent - 
foreløpig er det vel bare de fire eldste som har 
tatt sin tørn ? 



Rolf er i det medgjørlige hjørnet: 'Man kan 
godt spelle kort og kose seg uten alkohol, har 
jeg hørt.' 

Kirsti heseblesende: ”Er det slutt allerede?”  
Hun kommer hastig til bordet, etter å ha vært 

på dørtrappa og røykt seg gjennom kveldens 9 
runder. 

Og ellers var det en stille og rolig kveld 
(Torstein var reserve for Lawrence). 

 

 

 

 Det kunne vel like godt vært bridge. 

 

 



 

Sesongen 05/06 

• Olav Hjerkinn var klubbleder i sesongen.  Rolf Hansen var leder for Østfold og Follo Bridgekrets  
• Vinner av sommerbridgen 2005 ble Raymond Frivåg. 
• Vi feiret 75-års jubileum med båttur til Kiel. Det var 64 med på turen og spilling begge veier.Rolf 

Hansen vant førsteprisen totalt. 
Følgende hedersbevisninger ble utdelt:  
Æresmedlem: Tore Haraldsen,  
Hederstegn: Bjarne Berg, Turid Bjørnå, Dag A. Lie, Per Arild Kvist og Johnny Moen. 
Jubileumstidsskrift, med Olav Hjerkinn og Herman Larssen som redaktører, ble utdelt. Ligger også på 
klubbens internetside.  

• Rolf fulgte opp kurset for nybegynnere - torsdagsbridge med 5-8 bord. Olav og Herman hadde kurs 
for viderekomne. 

• Avslutning med turnering for 18 par.  Klubben noterte 43 'kursmedlemmer' og rekordaktige 125 
medlemmer i alt. 

• Klubbmesterskapet i singel ble vunnet av Rolf, foran Roar Larsen og William Jacobsen. 
• Skonnord julecup ble vunnet av Herman Larssen-Johnny Moen. Disse vant også klubbmesterskapet. 
• Mestvinnende i sesongen var Roar Larsen. 
• Vinnere av KM-lag ble Arne Almendingen-Rolf Hansen, Morten 

Korsaksel-Simon Rasmussen og Bjørn Gulheim-Bjørnar 
Halderaker. 

• I B-gruppa vant Bjarne Erlandsen-Per Wang, Olav Hjerkinn-
Willy Nilsen. 

• I KM-par ble Herman og Johnny nr 3. Arne og Rolf kvalifiserte seg også til NM-par med en 7. plass. 
• Marit og Olav Hjerkinn ble nr. 3 i KM-mix. 
• Vårt lag i 2. divisjon i serien gjorde den bragd å vinne sin pulje og rykke opp i 1. divisjon. 

På laget var Arne Almendingen-Rolf Hansen, Harald Skjæran-Kjell Gaute Fyrun og  Per Grime-Rolf 
E. Olsen. 

• I 3. divisjon ble dette laget nr. 2: Roar Larsen-Steinar Bjørnstad, Egil Nordby, Morten Korsaksel-
Simon Rasmussen.

Finn Løken AS - Import og salg av plast halvfabrikata 

Vi holder til i eget bygg i Ås, om lag 3 mil syd for Oslo. Våre leverandører er solide produsenter i flere 
land som til enhver tid sikrer oss et bredt vareutvalg.

  



Sven Pran – the Dealer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En presentasjon av Sven er ikke fullstendig uten å 
ta tall i bruk. I følge ham er det 635 013 559 600 
mulige forskjellige spill i bridge - når vi bare(!) 
ser på kortene og ikke dessuten tar hensyn til de 
16 forskjellige mulighetene for soneforhold og 
giver som også gjør to spill forskjellige".  
Det er nå ca 7 000 000 000 mennesker på jorden.  
Det er i gjennomsnitt 31 557 600 sekunder i et år 
(når vi tar hensyn til at hvert 4. år er skuddår). 
Dette betyr at dersom hvert eneste menneske på 
jorden (uansett alder) gir et spill hvert eneste 
sekund (døgnet rundt) og man klarer å oppnå at 
alle spillene blir forskjellige, så vil det likevel ta 
litt over 2873 år før alle mulige spill har vært gitt! 
Riktig nok ble det sagt om den engelske spilleren 
Harrison Gray, at det på slutten av karrieren hans 
ikke var rart han fant alle løsninger i spillet. Han 
hadde spilt så lenge at han var begynt på andre 
runde av alle mulige giver. Derfor husket han 
spillet fra forrige gang! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På spørsmål svarer Sven at med et grovt overslag 
har han lagt henimot 1 million mapper siden 
kortmaskinen kom i bruk i 1991. Hvis en regner 
ca 6 mapper pr spill, så er det lagt 160 000 spill. 
Så det er langt igjen til antall mulige spill, 
kommenterer Sven. Hva med tid han bruker på 
kortgivningen; Med den første maskinen regnet 
han 200 mapper i timen. Nå legger han i overkant 
av 300 og selve kjøringen med maskinen går unna 
med 6 mapper i minuttet. Men så er det jo en del 
arbeid i tillegg til dette. Vi som har vært innom 
med spill kan understreke det, men bonusen er da 
en hyggelig bridgediskusjon på trappa. 

Ferdige spill på klubbkveldene er nå nærmest blitt 
standard. For tiden leverer han spill fast til 
Drøbak, Garder, Nesodden, Ski, Soon og Vestby – 
til sammen 970 mapper hver uke i sesongen. I 
tillegg har han fast leveranse til de fleste av 
kretsens turneringer der han selv er 
turneringsleder. De viktigste turneringene her er 
Julecup og 1. maicup i Drøbak, i senere tid 

   Sven i aksjon på kortmaskinen – 10 sekunder pr mappe! 



Nyttårscup på Jessheim og Fossturneringen i 
Fredrikstad. 

Sven har vært fast på Bridgefestivalen, som 
turneringsleder, hovedansvarlig for kortene i en 
lang periode og på siste festival sjef for de nye 
kretsturneringene. Her ”raidet” jo Kvist og 
Listhaug premiebordet. Erfaringen med denne 
turneringen var positiv, men tidsplanen blir nok 
endret.  Sven er klar for ny innsats der neste år. 

(SP: Hvordan vurderer du bridgeutviklingen etter 
innføring av kortmaskin og elektronisk scoring 
(BridgeMate)?  ”Vi begynte i det små i 1980-
årene i Follo Krets. Senere har jeg selv investert i 
utstyr.” Lotteripremien som han delte med NBF 
(bil) finansierte 1000 mapper og BridgeMate for 
80-90 tusen. ”Min erfaring,” sier han, ”er at 
turneringene har nådd et vesentlig høyere nivå nå. 
(Når så du en feildublett sist). Spesielt dette at en 
kan gå igjennom stensiler med spillene etterpå, det 
ligger mye læring i det.” 

Hvem er så den ”private” Sven? 

Han ble født og hadde første leveår i Bergen. 
Morfar var lege og en sentral skikkelse i 
oppbyggingen av det som senere førte til 
Haukeland sykehus. Han hadde fast bridgeklubb 
med kolleger hjemme. Sven forteller at hans 
mormor var fortørnet når de gikk over fra å spille 
L’Hombre til bridge – for da ble det så mye 
høylytt diskusjon. Det var 6 barn i familien og tre 
av disse ble bridgeinteresserte, deriblant Svens 
mor. Morfaren var fra Oslo og kjøpte landsted i 
Hvitsten i 1911, for å ha kontakt med Østlandet. 
Der var de regelmessig og det var selvsagt eget 
bridgebord og mange kortstokker.  Flere av disse 
var vunnet av en onkel for løsning av 
bridgeoppgavene til Johannes Brun i Aftenposten, 
så bridgen var sentral i familien. 

 

Sven vokste opp med alenemor og fikk ikke 
kontakt med farfar før 10/12 årsalderen.  Det var 
N.M. Nielsen, ingen hvem som helst i 
bridgesammenheng og NBF. Han var blant annet 
hovedansvarlig for EM-arrangementet i Oslo i 
1936. Så turneringsleder Sven har det i genene. 

Sven forteller om en episode hvor farfaren besøkte 
dem i Oslo i forbindelse med konfirmasjonen. Det 
ble spilt bridge og N.M. ga Sven en stjeling, og 
Sven spilte et intetsigende kort tilbake. Etterpå 
spurte farfaren på en stille og rolig måte om Sven 
hadde hørt om Lavinthal-signalet. Sven glemte 
aldri den gentlemanlike måte han lærte dette 
kastet på. Han selv har i alle år prøvd å forholde 
seg til farfarens motto om at bridge er et spill for 
gentlemen. Det ble ikke mer spill med farfaren, 
men han arvet hyllemeter med bridgelitteratur – 
deriblant Bridge World fra 30-årene. 

 

Svens første bridgebok, som var 
utgitt allerede i 1935.  

 

 

 

 

Det var ellers to 
bøker han husket 
fra Hvitsten: 

Isak Nielsens to 
bøker om eventyrerne Blaymore – Morryton, 
skrevet under psevdonymet Sadar Sahibs 
bridgenoveller - berømte på sin tid, samt utgaver 
av Nordisk Bridgemagasin. Sven har en meget 
god bridgeoppdragelse og vi traff hans meget 
bridgeinteresserte mor ved kortbordet i hans 50-
årsdag. 

Til en bridgekjendis fra en annen, begge med 
plass I boken” Norske Ess” av Tarjei Eck Hansen. 
Jan Groos Helmer var landslagspiller og redaktør i 
Arbeiderbladets spalte i 30-årene og oversatte 
Culbertsons bøker. Niels Marius Nielsen var 
bridgeredaktør i Tidens tegn og president i NBF 
fra 1945 til 1950.  

Til venstre 
dedikasjon på 
”Rød bok” som 
Helmer 
oversatte(se 



forsiden av jubileumsskriftet). 

Sven gikk på Hegdehaugen gymnas, i klasse med 
senere kjendiser, blant andre Gro Harlem. I et 
inspirerende miljø fikk han karakterer til å komme 
inn på NTH i 1958 på radioteknikk/elektronikk. 
Han ble opptatt av amatørradio og tok 
skipstelegrafist eksamen på hobbybasis, som førte 
til en sommerjobb på båt til Amerika og Persia. På 
NTH var han opptatt av matematikk, noe som 
førte ham inn i den spede begynnelsen for bruk av 
data i industrien, headhuntet til STK som følge. 
Senere ble han konsulent for andre ingeniører for 
drift av datamaskiner og styring av disse, en kan si 
forløpet til internett. Sven er stolt av sitt 
ekspertbidrag i denne sammenheng.  

En dag i 1980, på toget til Ski, kom han i snakk 
med en høyreist kar, og de kom i snakk om bridge. 
Det var selvsagt Arild Torp, som fluksens 
rekrutterte ham til Ski bridgeklubb, som makker 
til Per Andersen – og derfra kjenner vi historien. 

Svens beste bridgeminne  er 5. runde i NM-lag 
med Gunnar Bjerkholt og Espen Torp og Erik 
Gjemdal på lag. Senere spilte han lenge med Leif 
Otto. Vi vet at interessen som turneringsleder etter 
hvert tok over, og han ble oppfordret til å ta 
turneringslederjobben da Follo ble tildelt NM-
finalen i Drøbak. Men da måtte han bli 
forbundsautorisert. Han pugget lover en hel vinter 
og gikk opp til eksamen hos – Rolf Olsen (Joffen 
på folkemunne) og Arild på forbundskontoret. Det 
var ikke noe snusk, og vi som kjenner Sven, vet at 
han nok kunne mer enn sine sensorer. 

Sven har vært en oppofrende sliter for å holde 
bridgen i gang, både på lokalplan og på 
landsbasis. Vi vet også at han er med i 
diskusjonsgrupper på nettet som er bridgefaglig på 
et meget høyt nivå. Undertegnede fikk en protest 
på seg i siste KM-par for melding etter makker 
Roars grukk. Da ble turneringsleders avgjørelse 
diskutert med støttespillere i USA den påfølgende 
natt.  Vi håper for bridgens skyld at du, Sven, 
lever så lenge at kortmaskinen din har fått lagt en 
hånd med alle kortene i en farge. Oddsen for det 
er jo bare 0, 000 000 000,6! Så liten promille ville 
neppe ”gutteklubben Grei” være fornøyd med på 
Torsteins ”fårspell” på julebordet. 

Til venstre Svens 
tidligere makker Leif 
Otto, denne gang som 
kandidat til romfergen 
(NASA). Spillinga gikk 
i hvertfall til himmels. 
Vi får et inntrykk fra 
den gigantiske 
spillesalen i 
Haakonshallen på 
Lillehammer. 

 

(Red): Du kommer ikke fra et spill du husker?  

Spill  
Giver: Nord  
Sone: N-S  

 9 7 6 5 4  
 K kn 8 7 6 
 10 6  
 10  

   D kn 1o 
   Ess D 5 4 3 
   8 7 2 
   K 8  

 Ess 2  
 10 9 
 K D kn 9 3  
 kn 5 3 2  

    K 8 3  
 2 
 Ess 5 4  
 Ess D 9 7 6 4  

  

 

 
 
 

* 
Rundekrav (Precisjon) 
   Utspill:  Kløver 10 

Sitat Sven: Dette spillet er jeg stolt av. I 
utgangspunktet ser jo dette ganske lovende ut med 
2 stikk i spar, 2 i hjerter, 4 i ruter og minst 1 i 
kløver. Utspillet stakk syd med esset, og tilbake 
kom spar konge! Inne på sparesset fulgte to høye 
ruter som ingen ville stikke, og nå begynte det å 
bli tungt. Fortsetter jeg med en ruter til er 
riktignok farven godspilt, men på grunn av det 
fine tilbakespillet av sparkongen har jeg ikke 
lenger inntak til å hente dem. 

Nord Øst Syd Vest 
   1  
pass 1  * 2  pass 
pass 2  pass 2 NT 
 pass 3  pass 3 NT 
Pass Pass pass  



Imidlertid har jeg jo 3 hjerterstikk dersom 
hjerteren sitter rundt og med kongen hos syd. 
Derfor vred jeg til hjerter 10 fra bordet og la 
damen fra hånden (på grunn av manglende inntak 
kan jeg ikke dobbelt-fiske, ellers skal selvfølgelig 
hjerter 10 få løpe). 

Nord inne på hjerter konge fortsatte med spar som 
gikk til knekten. Hjerter ess avslørte at det ikke 
var mer å hente i den farven, men nå begynte jeg å 
få telling på kortene. Ruteresset må sitte hos syd 
ellers er jeg ferdig (nord har jo 3 gode hjertere). 
Har syd dessuten resten av kløverne og altså bare 
3 spar opprinnelig, er det klart for et morsomt 
sluttspill: 

Spar dame renset syd i den farven, kløver konge 
avblokkerte for bordet, og min siste ruter puttet 
syd inn. Syd har som håpet bare kløver igjen og 
kunne ta for kløver ess og dame, men måtte så gi 
bordet de to siste stikkene for kløver knekt og 
ruter knekt.  

(Red): Spillet er et godt eksempel på hvordan en 
motspiller gir en ”gresk gave” med spar konge, 
men det er synd at Vest ikke har 3 kort spar; Da 
skal nemlig spillefører avslå og ta i mot ”gaven”, 
for da kan ikke motparten ta vekk inntaket til 
ruterne, før denne er godspilt. Spillefører avdekket 
senere sitsen i andre farger – for så til sist å spille 
på ”enda sjansen”, det vil si 3 spar i Syd sammen 
med kløver ess, for så å få kontrakten på et 
innspill. Det er mye spilleteknikk i dette spillet. 
Vel gjennomført, Sven! 

Til sist en spilleprøve fra Sven: 

Noe for Ekspertklubben? 

Efter 2. runde av NM klubber høsten 1990 reiste 
vi (Gunnar og Karin, Leif Otto og jeg) som kjent 
hjem fra Drammen med tap. Fra denne kampen 
noterte jeg meg et spill med et meldepoeng som 
jeg unner flere å få prøve seg på.  

Du sitter Vest med følgende kort:   

Kn 10 8 3, Ess 10 6 3, 8 2, Kn 8 4 

Efter en naturlig pass fra deg åpner Nord med 1 
kløver (naturlig), makker klatrer innpå med 1 spar, 

og Syd melder 2 spar som alerteres (spør om 
sparhold). Så er det din tur?  Hint: Hvordan 
forholde seg til meldinger som ennå ikke har 
funnet sted? 

Svens lagkammerater Karin og Gunnar Bjerkholt 
spiller sommerbridge i klubblokalet Folkets Hus. 
Motstandere er Marit Hjerkinn og Lilly Tveiten. 
Rolf henter spill – og været er bra! 

 

 



Jeg sier NO til YESlek 
(woody@woodgrove.no) 
 
Jeg har spilt YESLEK i mange år, og etter 
et par opprivende hendelser sendte jeg et 
spørsmål til nettstedet til brødrene 
Skogholt.  
Første hendelse var NM-par 1998, hvor 
Lawrence og jeg for øvrig spilte svært bra, 
og ble nr. 2. Vi møtte guttungen Espen 
Lindkvist, som senere er blitt landslags-
spiller, og ga ham en god opplevelse. Han 
åpnet med 1 GR, og Lawrence meldte 
YESLEK  2 KL (ruter eller begge major). 
Jeg hadde en invitthånd hvis det var ruter 
makker hadde, men ville absolutt ikke 
høyere enn 2-trinnet hvis han hadde begge 
major. Min melding ble derfor 2 HJ. 
Lawrence hadde en god hånd med ruter, 
men tolket meldingen min som dårlig ruter 
og lang hjerter, og passet. Dette ble bunn 
på oss (5 RU står).  
Nylig gjentok jeg manøvren med min 
ekspert-makker Olav.  Da heller ikke han 
oppfattet min mening klaget jeg min nød til 
Woodgrove.  

Så merk dere svaret hans, alle dere i Ski 
som spiller YESLEK : 
 
’Jeg sier NO til YESlek. Sånne 
tvetydige meldinger skaper stort sett 
bare problemer.  
Men når du først skal spille det, så er 
min mening at man "slår" av i fargen 
over. Så skal Yeslek handen passe 
med ensfarget hand og melde sin 
laveste med tofargehanden. 
Med invitt i enfargehanden og spill i 
2 fargehanden prefererer man i 2 
fargehanden siden man har råd til at 
makker tar ut. 
Med invitt i tofargehand og spill i 
enfargehand kan man hoppe til 3 i 
enfargehanden. Yeslekhanden passer 
med enfarge, slår av i laveste av 2 
farger eller melder mer med sterk. 
Til slutt; med minst invitt uansett 
melder man 2N.’ 
 
 
 
 

 
 
Sesongen 06/07 
 

• Johnny Moen var klubbleder i sesongen.  
• Bjarne Berg døde i august 2006. Han var medlem i over 30 år, og satt som formann i flere 

perioder. 
• Vinner av sommerbridgen 2006 ble Tore Haraldsen. 
• Julecupen har fått ny sponsor. Tidligere Elise Brækkes julecup, så Skonnord julecup er nå 

sponset av Per Arild Kvist og skal hete 
• Kvist Import julecup.  Årets vinnere var Steinar Bjørnstad-Roar Larsen. 
• Klubbmesterskapet i singel ble vunnet av Turid Bjørnå og Svein Andersen på lik poengsum. 
• Årets klubbmestre ble Tore Haraldsen-Dag A. Lie. 
• Mestvinnende i klubben ble Rolf Normann 

Hansen. 
• Innsatsen i serien og KM var sørgelig, og 

resulterte i nedrykk både her og der. 
• Kveldskontigenten ble på årsmøtet vedtatt øket fra 

50 til 60 kroner
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Svarte –  innspilt igjen. 

Her gikk det litt på skjeve, gitt -- 

Depresjon: Nå har vi snart bare 

fiskehandleren bak oss! 

Å, - att je kunne finne på noe 

slikt. Men makker kunne 

jammen tatt ut i 5 ruter. 
Unge mann! I følge paragraf 23 B ------ 



Tanker omkring en tenkesportsklubbs 80-årsdag. 
 
 
 
Tallenes tale 

I en lederartikkel i «Bridge i Norge» (påsken 
2010) tar Boye Brogeland opp nedgangen i 
medlemstallet i Norsk Bridgeforbund og som 
en følge av det en synkende bridgeaktivitet 
generelt. En kikk i historikken bekrefter det 
hele – her er tallenes tale tydelig nok: En 
boom i medlemstallet finner vi i 1945. Fra 
1940 til 1945 stiger tallet på medlemmer fra 
4.512 til 20.128(!) og antall klubber øker fra 
153 til 560. Nå skyldes nok 20.000 
medlemmer i 45 helt spesielle forhold.  
 
Selv om klubb- og foreningsaktiviteter var 
sterkt begrenset under okkupasjonen, fikk 
bridgen et slags grønt lys både fra London og 
tyskerne i begynnelsen av krigen (les mer om 
dette i «Norsk bridgeforbund gjennom 75 år» 
s. 28 – 36). I en vanskelig tid krevde ikke 
bridge så store ressurser «en kortstokk og fire 
steiner i skauen» var nok – husker jeg en som 
sa. Som sagt - så mye annet å foreta seg var 
det heller ikke. For å sitere Skis gamle 
æresmedlem Hans Ringstad: «Under krigen 
spilte mange av oss sju kvelder i uka + en økt 

søndag formiddag». Nå hører det med til 
historien at bridge etter hvert også ble 
skalkeskjul for en god del illegal virksomhet.  
 
I 1950 var medlemstallet kommet tilbake på 
et mer «normalt» nivå 14.759, og mellom 
1950 – 1976 stabiliserte tallet seg rundt 
13.000 til 15.000 medlemmer, og det samme 
gjaldt antall klubber, mellom ca 550 og ca 
650. I 80-årene og i begynnelsen av 90-årene 
har vi en blomstringstid – nå lå medlemstallet 
hele tiden over 16.000 og antall klubber 
stabilt i overkant av 600. Men fra midten av 
90-årene begynner nedgangen og den har 
fortsatt fram til i dag. I 1994 hadde NBF 
13.169 medlemmer og i 2006 10.444 til i 
underkant av 10.000 i dag. En tilsvarende 
tendens når det gjelder klubbene – fra 639 i 
1994 til 465 i 2006. Og som et paradoks – 
samtidig som vi har denne negative 
tendensen, opplever vi internasjonale triumfer 
som aldri før. Internasjonalt er Norge i 
verdenstoppen, men det er det stort sett bare 
bridgespillere som vet. 
 
Et nostalgisk tilbakeblikk 
Som 14-åring begynte jeg i Godlia BK – den 
gang en typisk lokalklubb der formannen også 
hadde verv i alle andre foreninger i området: 
velforeningen, hagebrukslaget o.l. Jeg husker 
jeg gledet meg intenst til hver klubbkveld. 
Deretter var jeg noen år i Akademisk, der 
nivået var høyt, men klubbfølelsen laber. Så 
egentlig var jeg litt lei av bridge da jeg flyttet 
til Ski i midten av 60-årene, men etter et par 
besøk i Ski BK var den gode klubbfølelsen 
tilbake. Her bodde de aller fleste spillerne i 
Ski og omegn. De forskjelligste yrker var 
representert, men det var bridgekunnskapene 
som var viktig. Aldersspredningen var også 
annerledes enn nå, med andre ord – et 
lokalsamfunn i miniatyr. Vanlige sosiale 
strukturer og atferd som ellers i samfunnet 
gjenspeiles; makkerskap kan liknes med 
ekteskap og parforhold. Noen er polygame og 
alltid på jakt etter nye makkere, andre er 
monogame og holder sammen år etter år selv 



om de stort sett krangler hele tiden. Brudd, 
skuffelser. såret stolthet, nye forhold, nye 
gleder – sett fra Sirius – ganske rørende og 
menneskelig.  
 
Det var god kontakt med lokalsamfunnet for 
øvrig; resultatene stod i Østlandets Blad og 
det produserte kommentarer fra 
arbeidskolleger, venner og familie. Når lokale 
helter slo «uovervinnelige» Oslolag, ble det 
fort kjent. Vi medlemmer syntes det var godt 
å kjenne hverandre. Hver gang lokfører Henry 
kjørte toget, fikk vi plass helt foran. «Dørene 
lukkes», sa han, vi følte vi sa det samme. 
Jørgenrud kom med poteter og Martin med 
posten, Myhre fylte hull i tennene, selv 
prøvde jeg å lære noen elever tysk 
grammatikk og norsk litteratur. Noe av dette 
er her fremdeles; Geir borer i tennene, Øyvind 
kan gi råd om skatt, Torstein om tunneler, 
Bjarne om fisk og Bogge har i hvert fall lært 
meg å si nei til alle aksjespareråd i alle banker 
i hele Norge.  
 
Selve bridgeklubbaktiviteten var fra 60-årene 
til langt inn i 90-årene et yrende liv. Skis fire 
klubber, Kråkstad, Ski, Ski dame og Grei, 
hadde minst dobbelt så mange bord som de 
tre Skiklubbene har i dag. Klubbkvelder 
hadde alltid to og enkelte ganger tre klasser. 
Det ble arrangert Follo-mesterskap og Ski-
mesterskap der arrangementet gikk på 
omgang mellom de fire klubbene. Da Ski 
dame stod for Ski-mesterskapet i 1969, deltok 
46 par – alle fra klubbene i Ski. 
Sommerturneringene var også populære med 
to eller tre puljer på Ski restaurant. De 16 
beste gjennom sommeren gikk til den såkalte 
sommerfinalen og det var kamp på kniven for 
å kvalifisere seg. Det ble sagt at enkelte 
spillere ventet til det siste med å sette seg på 
mandagene, for de ville til den puljen der 
sjansen for en god plassering syntes best(!) 
Videre var det kamper om å bli blant de seks 
beste i klubbmesterskapet. Da kvalifiserte de 
seg til den såkalte eliteturneringen i Follo 
krets – der vinneren gikk til NM i par. Slik 
holdt interessen seg lenge inntil den 
dramatiske nedgangen i Ski BK og andre 
klubber begynte for noen år siden. 
 
 

I dag og i morgen? 
En kan stille spørsmålene: Hva er 
forklaringen på denne negative utviklingen og 
hvilke følger kan det få for bridgen som 
tenkesport? Vår hobby møter mange 
motkrefter. Samfunnet yrer av tilbud - særlig 
til de unge som i vår digitale verden neppe 
velger kortstokken. Med andre ord – 
rekrutteringen uteblir. Klubben, Rolf, Olav og 
andre har gjort et kjempearbeid med å sette i 
gang nybegynnerkurs, men deltakerne har 
ikke akkurat senket gjennomsnittsalderen for 
bridgespillere - for å si det sånn. De begynte i 
Ski, men etter hvert forsvant de til andre 
klubber med en klarere sosial profil «her er 
det ikke så farlig å dumme seg ut» som en av 
dem sa. 
 
 En annen ting er hvor mange som foretrekker 
å spille på BBO fremfor å gå i klubben. En 
kan altså si at klubbene lekker i den ene enden 
uten å få noe særlig tilsig i den andre. Mange 
av de som er igjen, har fått nye reisevaner, og 
store deler av vinterhalvåret tilbringes i 
Syden. Symptomatisk nok trekker Boye 
Brogeland frem økningen av interessen for 
«Vinterbridge med sosial profil» på Tenerife 
6. - 31. jan som ett av få lyspunkt. 
Kombinasjonen av golf og bridge i 
vinterhalvåret er sikkert veldig hyggelig, men 
en stimulans for ung rekruttering er det neppe 
og heller ikke for trauste klubbkvelder her 
hjemme. 
 
En helt annen ting er at Ski har en rekke 
medlemmer som vi aldri har sett, men bare 
kan lese om. Jeg vil ikke bli kvitt dem, men 
tvert imot ønske dem velkommen til 
klubbkveldene, ikke nødvendigvis hver 
mandag, men en turnering eller to, for 
eksempel klubbmesterskapet. Ryktene sier at 
noen av dem har nådd frem til Drøbaks to 
helgeturneringer og da er jo ikke veien så lang 
til Ski!  
 
Jeg ser for meg et fremtidsbilde av bridgen 
som jeg ikke synes noe om: En stadig 
svekkelse av klubbridgen, etter hvert også 
krets og forbund. Avstanden mellom den 
jevne klubbspilleren og andre som velger 
interessante turneringer i inn- og utland, blir 
stor. Den organiserte virksomheten svekkes, 



bridgen privatiseres og blir enda mer en 
lukket verden enn før. 
Nå kan en jo ikke vende tilbake til fortiden, 
og mye kan skje som kan påvirke utviklingen. 
Kanskje jeg tar helt feil? Faktisk skulle jeg 
ønske det! I den sammenheng vil jeg trekke 
fram følgende: I Norsk Bridge nr. 2/2010 har 
Arne Almenningen en kommentar til 
Brogelands noe pessimistiske analyse. Der 
trekker Arne fram en livlig aktivitet i Follo & 
Østfold krets. For eksempel var det en 
rekordstor deltagelse med hele 18 lag i KM-
lags C-pulje, der flere fra begynnerkursene 
var aktive. 
 
Nå tilbake til Ski. I det siste har det vært en 
diskusjon om hva slags klubb vi skal ha. En 
klubb der kampen om poengene står sentralt 
eller en klubb som legger større vekt på en 
sosial profil (se formannens fine analyse på 
vår hjemmeside). Også her vil jeg trekke frem 
noen tall. Ski og Nesodden virker som to 

ytterligheter: Nesodden, etter sigende Norges 
største bridgeklubb, har 139 medlemmer med 
4 lisensbetalere, Ski har 69 medlemmer med 
hele 21 lisensbetalere. Tallene forteller at i Ski 
ønsker mange medlemmer fortsatt å spille 
mye både hjemme og ute. Formannen påpeker 
at på Folkets Hus sitter det veldig mange 
forbundspoeng. Det stemmer nok, men mange 
av dem er ervervet for en god del år siden. 
Likevel er det klart at mange av oss fortsatt 
vil konkurrere selv om de helgamle 
halvstjernene ikke alltid får det til. Noen vil 
synes det er patetisk – selv synes jeg det er 
ganske rørende. For dem som ennå ikke har 
fått det med seg – dette er altså en 
kjærlighetserklæring til klubben vår på godt 
og vondt. Selv har jeg opplevd ca 2000 
klubbkvelder og har gledet meg til alle, og jeg 
vil gjerne gjøre det enda en tid. Gratulerer 
med dagen!  
 
Hilsen Tore Haraldsen 

 
 
 
Wenche’ne Jørgensen 
og Bachke analyserer 
hvorfor John Brink fikk 
hjem utgangen. I 
bakgrunnen Johns faste 
makker Hans Langø, de 
har begge flyttet til 
Kolbotn BK. Wenche J. 
spiller fast i Vestby med 
eks medlem Per 
Asbjørnsen, mens 
Wenche B. har truet 
med å legge opp. 
Herman er kveldens 
kyndige veileder.     
 

 
 
Situasjonsbilde fra en periode hvor vi i klubben hadde en sidegruppe, der kvelden begynte med et 
tema – ca halvtimes gjennomgang av f. eks en konvensjon. Her gjorde Rolf en meget god jobb. 
Deretter var det vanlig turneringsspilling med hjelp og instruksjon, hvor en i klubben ”ofret” 
spillinga den kvelden for å være veileder. Dette var et meget vellykket tiltak, med opp til 5 bords 
ivrige deltagere. Dessverre ble det nok litt for mye å organisere og de mindre rutinerte spillerne ble 
forsøkt innlemmet i klubbens ordinære turneringer. Etter hvert forsvant disse spillerne til Kolbotn, 
BånnSki og Vestby, klubber hvor konkurransenivået nok ikke opplevdes så tøft og motspillerne 
muligens ble oppfattet som noe vennligere ved bordet. Synd for Ski Bridgeklubb, men i den store 
bridgesammenheng er det vel viktigere at de fortsatt spiller og trives med bridgen – og det sosiale.   



  

 

 

 

 

Bjarne Berg er død, 53 år 
gammel.  
En av Østfold & Follos bridgeprofiler gikk 
bort den 15. august 2006 etter å ha kjempet 
mot kreftsykdommen i hele sommer. I 
vinter så det ut til at han var på bedringens 
vei da han igjen gledet seg over bridgen 
ved å kjempe i teten i klubbmesterskapet. 
Bjarne fikk bridge med i oppdragelsen og 
før fylte 20 år vant han eliten i Oslo 
sammen med Steinar Bjørnstad (spilte i 
Astra). De ble uttatt til bykamp mot 
Trondheim samme år. Sin unge alder til 
tross var han en av dem med lengst 
ansiennitet som medlem av Ski 
Bridgeklubb (ca 30 år). I løpet av denne 
tiden vant han en rekke klubb- og 
kretsmesterskap. Bjarne representerte også 
Ski og Follo i flere NM-finaler både for 
par og lag. I tre år deltok han også på Skis 
lag i 1.divisjon. 
Bjarne drev egen advokatpraksis i Ski og 
var aktiv kommunepolitiker. Han var sterkt 
opptatt av bridgens framtid og brukte sine 
fagkunnskaper og organisasjonsevner ved 
å påta seg administrative oppgaver. I to 
perioder var han formann i Ski 
Bridgeklubb, 1992-95 og 2004- 05, da 
gjorde sykdommen at han måtte trekke seg. 
I 1996/97 satt han som styremedlem i 
NBF, hvor han arbeidet med å opprette 
domskomitèen og disiplinærkomitèen. Han 
satt som formann i domskomitèen fra 1997 
til 2006.  
 
Da det ble mulig for lokale bridgeklubber å 
arrangere finalen for norgesmesterskapet i 
lagbridge, overtalte Bjarne medlemmene 
på årsmøtet til å søke om arrangementet 

som en markering av klubbens 75-
årsfeiring. Han la opp retningslinjene for 
denne betydelige satsningen for klubben. 
Han ønsket stedets storstue, Rainbow 
Hotel Ski, som arena, hvor direkte 
overføringer av kampene på internett satte 
Ski på kartet for den bridgeinteresserte 
verden. Plutselig sykdom gjorde at han 
selv måtte følge arbeidet fra sidelinja, men 
han fulgt likevel engasjert med i 
forberedelsene. Han var en person med 
sterke meninger som kom med innspill og 
kritikk når han mente vi var ute av kurs. 
Det var en stor glede for ham da han kom 
seg på beina og kunne møte opp til 
åpningen av NM-lag 2005 og se at hans 
visjon fikk en vellykket gjennomføring.  
 
Grunnleggende egenskaper hos Bjarne har 
alltid vært sansen for rettferighet, 
engasjement, lojalitet og 100 % 
pålitelighet. Dette har vi nytt godt av i 
klubben. Når Bjarne påtok seg noe, og det 
gjorde han ofte, visste vi det ville bli 
gjennomført. Det er godt å kunne si helt 
uten blygsel og uten motforestillinger at 
Bjarne var et helstøpt menneske. 
 
Bridgemiljøet er så mye mer enn et 
frammøte om spill. Det er et sosialt miljø 
og ettersom vi blir eldre, blir kanskje ikke 
selve bridgen så viktig som før, men heller 
alt det andre. Vi kan møtes privat og vi 
arrangerer årlige sykkelturer i Sverige og 
Danmark. Alt dette var Bjarne med på. Vi 
er blitt et miljø som prøver å ta vare på 
hverandre og Bjarne var i høyeste grad 
med på å ta vare på andre. Derfor skal vi 
nå ta vare på minnet om han. Vi som fikk 
gleden av å spille med og mot han, vil 
savne hans lett ironiske kommentarer og 
latter ved bridgebordet. Vi sørger over 
hans altfor tidlige bortgang og våre tanker 
går nå til hans nærmeste. 
 
På vegne av Ski bridgeklubb 
Olav Hjerkinn og Tore Haraldsen  
 



        Et spill for guder -  Snorres ukjente skrifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snorre Sturlasson skrev Edda og 
Heimskringla - trolig i årene 1220-35.    
I en nylig utgravet hustuft på Island lå det 
skrifter av en annen art. Dette er skrevet 
senere - etter at han var i Norge i 1237-39. 
Han skriver:’ Der tala eg med ein dei kalla 
GammelTorpen.  Han var kunnig i soge, og 
eg var med heim til han for å høyre meir 
om Inga frå Varteig – for GammelTorpen 
var sjølv frå den kanten, og visste mykje 
om henne og Birkebeinerane. ’  
Nå ble det tid til ’forfriskninger’, og Snorre 
møtte mange menn –  alle kunne de fortelle 
merkelige historier om spillet sitt – Briks 
(kort av tynt tre eller never), og om møter 
mellom guder og menn.  Det er 
selvfølgelig bridge det er tale om, og i 
fortellinga videre er alle ord og uttrykk 
omgjort til slike ord som vi i dag forbinder 
med bridge. Noen hadde også annet å si, 
som for eksempel Kvitskjeggen, som ofte 
snakket om Didrik Debbe: ’Ingen kunne gå 
på skeiser som han’. Ingen kunne motsi 
han, for minnet deres gikk ikke så langt 
tilbake. 
Sven Bekkebakken hadde nytt å fortelle 
om Tore Hund og hans slekt på Bjarkøy, 
som han kjente godt. Tore Hund hadde nok 
hentet seg kone fra vikingtokt lang borte, 

og  derfor var etterkommerne mørke i håret 
og sommerbrune hele året. Snorre lyttet 
begjærlig og noterte flittig for å legge til 
nytt i sine soger.  Kontakt mellom guder og 
menn trodde han mindre på, men vi skal se 
at han måtte tenke om igjen senere 

Det ble 
avtalt spill i  
Gildehallen,   

og Snorre 
fikk spille 

med GammelTorpen. Her fikk han god 
opplæring, og særlig fikk han høre at ’Pass 
er ei god melding’.  
 
I aller siste spill møtte han Ole Fjellstoga, 
som hadde tatt på seg å spille med en 
fremmedkar som var kommet innom. Disse 
to var kommet opp i høyeste kontrakt, 
'Storestyggen utan trumf' (storeslem i 
grand). 
 
Snorre forteller slik om spillet: 
 
Det var heilt klårt at kontrakta var meldt på 
trua om at sparen til Fjellstoga skulle gi 
mange stikk, for dette var korta som blei 
lagt i bordet:    
                       A K D J x x x 
                       K J x x 
                       - 
                       K x 
Sjølv hadde eg:  
                       10 9 x x x 
                       x 
                       K D x x  
                       D J 10 
På kløver i utspel frå GamalTorpen stakk 
framandkaren med kongen og spela fire 
gonger hjarter. 
Eg la to ruter, og måtte uglad gi frå meg 
haldet i køver. Då kom det kløver til Asen 
(esset), og kløver 9. 
Meir og meir uglad måtte eg no singla 
ruter konge - for sparen måtte eg sjølvsagt 
gøyme, og så fekk GamalTorpen syte for å 



halda resten. Då synte det seg at eg var 
lura, For karen tok resten av stikka i ruter - 
han åtte ikkje spar, men hadde:  
                  –  
                  A D x x 
                  A J 10 x x x   
                  A 9 x 
 
Av Ole Fjellstoga fekk eg høyre at denne 
framandkaren mest ikkje kunne spelet då 
han kom innom døra.  Men at Ole hadde 
gitt han mange gode råd, og synt han 
korleis det var mogeleg å laga ei hildring, 
slik at folk ikkje kunne skyna kva kort han 
sat med. Eit døme på dette var mestan 
same hildringa som eg var lura av.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her fortel Ole: 
’Etter sju stikk var desse korta att: 
                        -  
                        8              
                        K D 8      
                        10 4         
       9                                 6            
       J 7 2                            10 9 5             
       D 6                               K 8          
                         - 
                         D J 
                         - 
                         A J 9 7  
 
Eg var inne på bordet for siste gong, og 
kunne sjølvsagt taka for K, D i ruter, og tre 
stikk til.  Men no var eg komi litt høgt i 
meldinga  for  ein gongs skuld, og trong 
alle stikka som var att.    

Sidan det var lite å tapa på det, så spela eg 
i staden  to gonger hjarter. Båe 
motspelarane var no sikre på at dei var 
åleine om å halda ruter, og lot difor ein  
kløver gå. Fire stikk i kløver ga no 
kontrakta. 
Også andre spill ville Ole gjerne fortelle 
om, men det får bli en annen historie.   
Mens de snakket om dette ble regnskapet 
gjort opp, og Fjellstoga og fremmedkaren 
ble ropt opp som vinnere. Men karen var 
gått, og ingen visste hvem han var. 
 
Snorre skjønte nok ikke da hvem 
han hadde møtt ved bordet.  Men 
senere kom han i tanker om 
at karen bare hadde hatt ett 
øye, og det gikk opp for 
ham at her var det 
selveste Odin som hadde 
hatt det store overblikket - 
og som hadde tatt ham ved 
nesen. Dette går frem av et 
kvad som han knyttet til 
hendelsen; 
 
Den gongen vart eg som ovandotten       
(himmelfallen) 
då eg blei lura av åsadrotten.                  
(æsenes overhode) 
Eg gøymde på sparen naturlegvis 
vart pressa og knust i ein pylseskvis      
 
(I Norge taler vi fortsatt om pølse i slike 
situasjoner. Et annet navn er  
Dutchsqueeze. 
    
I Snorres etterlatte skrifter finner vi så en 
rekke  historier om møter mellom guder og 
menn, og flere kunne det kanskje vært, om 
ikke Snorre var blitt drept en septembernatt 
i 1241.   
 

 
 
 
 



Sesongen 07/08 
• Johnny Moen var klubbleder i sesongen.   
• Rolf Normann Hansen ble sommerbridgemester 
• Rolf Hansen og Arne Almendingen vant Kvist Import Julecup 
• I årets MP-treff ble beste skipar Turid Bjørnå-Svein Elvevold 
• Klubbmestre ble Lawrence Bjørnå og Herman Larssen  
• KM-par ble vunnet av Bjørn Gulheim-

Bjørnar Halderaker foran Lawrence og 
Herman.  

• Roar Larsen kvalifiserte seg også til NM.  
• KM-lag ble vunnet av Arne Almendingen-

Rolf Hansen, Morten Korsaksel-Simon 
Rasmussen og Bjørn Gulheim-Bjørnar 
Halderaker. 

• Arne Almendingen-Olav Hjerkinn ble nr. 4 i NM-veteran 
• Klubben har kjøpt nye bridgebord, ny PC og Bridgemate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nye tiltak i perioden 2005 - 2010 
 

  Golfbridge. 

Hver tirsdag i vinterhalvåret, når Smerta Golfbane 
er stengt, har Seniorgruppa i Ski Golfklubb bridge 
på Langhuset, Vevelstad. Spilling fra 1100 – 1400. 
Her møtes nybegynnere som får opplæring fra 

scratch til de som lærte Vienna for 50 år siden, 
men som ikke har spilt aktivt i klubb. Dag A. og Olav 

gjør det enkelt, ved å ta med spill fra kvelden i forveien 
i Ski.  Vi låner ellers alt utstyr fra klubben. Sist vinter var vi 

oppe i 3 – 4 bord som spilte en uhøytidelig turnering. Alle 
kan rekke opp hånda og be om råd for meldinger eller 

spilleføring. Dag samler de ferskeste ved ett bord 
som får melde og spille i sitt eget tempo, med god 

instruksjon underveis. Spillene går vi igjennom etter 
hvert for å lære av feil. Stayman blir gjerne glemt! Det er 
plass til flere i de fine lokalene. 30 kr for å spille – med kaffe 
inkludert. 

 

 

I rød genser sitter Seniorgolfens sosiale 
”mor godhjerta”, Ebba. Hun satte i gang 
bridgegruppa og holder oss med kaffe og 
kaker. Dag følger nøye med hennes 
spilleføring, som hun selv ikke tar altfor 
alvorlig. Det viktigste er å møtes. 



Turnering med gourmet-mat og dans til 
levende musikk. 

HJERTERDAMENE – FORMÅL OG 
ERFARINGER 
 
Opptakten var en reportasje om ” Ladies 
Invitational ” i Mo i Rana i BIN like før jul i 2007 
der bridgedamene hvert år byr opp sine mannlige 
yndlingsmakkere til turnering, fest og dans. Jeg 
hadde tidligere fundert over om vi kunne etablere 
noe tilsvarende i Follo, og tok derfor en liten 
ringerunde til en del andre damer for å lodde 
interessen for å arrangere en lignende 
mixturnering i vår krets. Alle var veldig positive, 
og vi endte opp med en ivrig og engasjert 
arbeidsgruppe på 9 damer fra 4 Folloklubber. Det 
første møtet ble avholdt i februar i 2008 for å 
diskutere formål, opplegg og ”kundegrunnlag”, og 
flere  kreative samlinger fulgte. Viljen til å leke 
med nye ideer var stor. Det var mye som skulle på 
plass: Lokale, mat, dato som ikke skulle kollidere 
med andre bridgeturneringer, 
markedsundersøkelser, annonser og artikler i 
bridgemedia og på nettet, den økonomiske 
rammen, dvs. budsjett og finansiering, 
danseorkester, turneringsleder, premiering og den 
sosiale settingen. (Taler, sanger osv.) 
 
Vi så på dette som et av flere tiltak som kunne 
skape god trivsel i klubbene, - god og spennende 
bridge på damenes premisser, nye og gamle 
venner, god mat og drikke, morsomme taler, 
sanger og muligheten for tre hyggelige timer på 
dansegulvet til levende musikk. Formålet vårt var 
helt entydig: Bidra til å forsterke et godt sosialt 
klima for dermed å beholde damene i klubbmiljøet 
også etter kurs og trening. 
 
Svangerskapet ble både morsomt og lærerikt for 
oss 9 fra Ski BK, Kolbotn BK, Nesodden BK og 
Bånnski.. Vi hadde god tid, nesten et helt år, til 
planlegging, og det var nok nødvendig denne 
første gangen. Arrangementet ble da også 
særdeles vellykket Ca. 80 personer deltok i 
turneringen, og 64 personer deltok på festen. 
Under festtalene ved taffelet, og også i ettertid, 

fremkom det innstendige krav og ønsker om et 
slikt arrangement også det neste året. 
 
  

Hjerterdamene tok den ballen. Basert på erfaringer 
med det første arrangementet ble det foretatt noen 
mindre justeringer i forbindelse med planlegging 
og gjennomføring av diverse praktiske og 
administrative oppgaver, men i hovedsaken gikk 
hjertedamene stort sett løypa fra fjoråret opp på 
nytt. Det ble enighet om å prøve å holde 
deltakerprisene moderate, men mat og drikke av 
høy standard.(Ikke helt enkelt å kombinere). 
Premieringen valgte vi å tone ned, samt å ha et 
stort innslag av ”sosial” premiering. Første året 
hadde vi premier til de 5 beste, og premierte så de 
som kom på hver plass som var delbar på 5. 2. året 
valgte vi å trekke startnumre som grunnlag for 
premier, i tillegg til at de 5 beste ble premiert. 38 
par deltok, både på turnering og på festen etterpå. 

 
Evalueringene i etterkant, samt tilbakespill fra 
deltakerne, konkluderte med at dette var et tiltak 
som må gå av stabelen årlig. Stemningen, både 
under spillingen og under festene, var høy, maten 

Primus motorer i Hjerterdamene: Elisabeth, Hege, 
Anne Marie og Kirsti gleder seg over den hjertelige 
responsen på tiltaket.  



var veldig god, dansemusikken fengende og glad, 
og budsjettet gikk i balanse! Alle var fornøyde, 
selv om en del ting ennå selvfølgelig kan gjøres 
enda bedre. 
 
Et skår i gleden er at mange av de relativt ferske 
damene i klubbene ikke kom. Hvorfor ikke, og 
hva kan gjøres for at de skal få lyst til (tørre?) å 
komme? Etter min mening ligger det en utfordring 
til klubbenes mer etablerte spillere om å spille 
noen klubbkvelder med de litt mer uerfarne 
damene, (og selvfølgelig mennene) slik at 
selvtillit, erfaring og kunnskap kan få et løft. Da 
vil man også få en lavere terskel for å ta del i 
andre av kretsens arrangementer for de mindre 
rutinerte spillerne.  Et miljø med oppmuntring og 

inkludering vil stimulere de fleste spillere til å 
fortsette å spille i klubbene. Herved sendes ballen 
videre. 
 
Neste hjerterdamefest går av stabelen lørdag 29. 
januar 2011. Innbydelsen blir lagt ut på nettet i 
okt/nov på kretsens hjemmeside. 
 
Kirsti Mollatt  
 
De tiltakslystne damene var i 2010: Kirsti Mollatt, 
Hilde Drangsholt, Ski BK. Anne Marie Torgersen, 
Elisabeth Johansen, Hege Johansen, Kolbotn BK, Torill 
Haakenstad, Marit Hjerkinn, BånnSki BK, Siv Fjeld, 
Benedikte Harnes, Nesodden BK. 

Sesongen 08/09 

• Rolf Normann Hansen var klubbleder i sesongen 
• Vinner av sommerbridgen ble i år Tore Haraldsen. 
• Randi Uttisrud var på laget som ble nr 2 i NM-lag for damer. 
• Randi og Rolf ble nr. 6 i NM-mix for lag.  
• Klubbmestre ble Randi Uttisrud-Rolf Hansen.  De vant også Kvist-julecup 
• Randi ble nr. 2 i NM lag damer  
• Kolbotn BK inviterte til klubbkamp i Kolben, og Ski BK 

inviterte til returmatch på Folkets Hus. 
• Anna Malinowski-Arne Almendingen vant KM-mix. Turid 

Bjørnå-Svein Elvevold ble nr. 3. 
• Anton Bachke og Bent Billing Hansen ble Vestby-mestre 
• I 4. divisjon vant et Ski-lag sin pulje og rykket opp til 3 

divisjon. På laget var Leif Otto Listhaug, Per Sletten,  Finn 
Løken, Øyvind Bronken og Per Arild Kvist. 

• Damene i Follo har arrangert en invitasjonsturnering 
'Hjerterdamene'. Her vant 
Anna og Arne. 

• Olav Hjerkinn vant 1.mai-cup i Drøbak med Jens Gundersen

 

Avd. Youngstorget 

Avd. Sandvika 



Steinlagers Plass 
 
 
Einar og Knut Olausson er gamle 
medlemmer av Ski Bridgeklubb. 
Einar var formann i flere perioder – første 
gang i 1958. 
Brødrene ble klubbmestre i 1964, og hadde 
gode plasseringer i Ski-mesterskapet – nr. 
2 i 1969, og nr. 3 i 1970. Så satte Einar 
kronen på verket ved å bli Ski-mester i 
1972, men da med Reidar Martinsen som 
makker (og nr 2 var forresten Tore 
Haraldsen).  Einar drev frisør-forretning i 
Kirkeveien, Næssbygget. Han har nå 
rukket å bli 87 år – fremdeles svært 
oppegående. 
Knut har i senere år gjort seg bemerket i 
nyhetsbildet – han eier hesten Steinlager.  
Hesten var en tid Europas, og kanskje 
verdens beste. 

 
 
I fjor ble en statue av hesten i helfigur 
plassert i Ski, ved jernbaneveien. 
Billedhugger Skule Vaksvik var mester for 
denne hesten, og den var en gave fra Knut 
Olausson til Ski kommune. 
Plassen der hesten står skal døpes 
Steinlagers plass, iflg ordførers 
representant som tok i mot gaven.   
Vi har hatt mange medlemmer i Ski 
Bridgeklubb som kunne fortjene å få 
navnet sitt på en plass eller gate i Ski, men 
det skulle altså bli hesten til et tidligere 
medlem som ble førstemann ut. På tide å 
sende noen forslag til kommunen?  
 

For eksempel:  

 
 
 
 
(Tunneler får nesten alltid navn etter 
omgivelsene, men unntak finnes.  
 
Interessant å se at både Arne Almenningen 
og ’Bogge’ er blitt foreviget;  
 
  
i Rogaland  
og  
 
 i Møre og Romsdal) 
 
Kåre Levin har fått ”hovedplassen”, 
mens Arild og Bjarne vurderer 
spilleføringen til Erik Gjemdal med 
en ung Espen Torp som makker. 



 

 

 

 

Harald: De korta hadde ikke jeg 

venta etter Bogges meldinger. 
Hyppige gjester fra Askim 

       Et bord med tyngde! 

Bridgeentusiasten Tjørsvåg er 

en hyppig gjest i Ski. 

Trofaste Gerd og Einar har deltatt på alle 

sommerbridge kvelder i Ski. 

Populært tilholdsted for mange. 

Mester Roar med sønn Finn gir 

Øivind og Finn hard motstand. 

Melder du en slem til, så trekker jeg visdomstanna! 



Dobbeltgjengere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobbelgjengere i klubben: Den kjente Marve Fleksnes til venstre,  - og er det ikke Agnar Mykle som 
sitter og vurderer kortene, mens Karsten Røysted, som vanlig med røyken, skal finne tilbakespillet. 

 

 

 I palmelunden sitter en og grukker, som damer på seminarer på 
 80-tallet stadig utnevnte som Roger Whitaker.  I senere år har 
 derimot damene konvertert ham til biskop Kvarme (sukk). 

Arvid Donner, her i hvitt, en som nok ikke hadde sin like. Han lyste   opp i 
klubben – på godt og vondt. Det er uttallige historier om hans gjøren og 
laden - både ved og utenfor bridgebordet. 

 

 

Huff da! Har Pondus vært i Ski BK og sett på visse parkombinasjoner? Ellers får leseren være ansvarlig 
for sine egne assosiasjoner. (Stripen er basert på en artikkel i Aftenposten om hyppigheten av navn på  
innsatte i fengsler). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Helen Sobel. Korpiken som 
ble oppdaget av Culbertson, 
men som ble Gorens faste 
makker. Onde tunger ville ha 
det til at hun skaffet ham alle 
seirene. Utnevnt til beste 
kvinnelig spiller noensinne, 
ifølge Encyclopedia of Bridge. 



Torill Haakenstad. 
Bridgeklubber: BånnSki, Ski og Kolbotn. Begynte med bridge på kretsens kurs i Ås 
i 1991/92 og var med å starte BånnSki i 1993. Makker til Marit (Hjerkinn), Simon 
(Rasmussen) og Frank (Lloyd Andersen). Spiller i høst med Hilde (Drangsholt) i 
Kolbotn. Ivrig mix-spiller på Festivalen. Har en skarp tunge og setter stadig 
Gutteklubben på plass! Festarrangør av rang og festlig dame. 

 

 Hvorfor bridge? Jeg liker å spille kort og samtidig bruker hodet. 
 Hvorfor Ski Bridgeklubb? Begynte der for å få større konkurranse og håper å bli en bedre 

spiller. 
 Ditt forhold til Damebridgen(du spiller gjerne med menn)? Liker å spille med spillere som er 

bedre enn meg for å utvikle meg mer. 

Randi Uttisrud. 
Mossekråke som har gått gjennom ild og vann ved kortbordet for å nå toppnivå 
i bridgen. Har nok fått like mye kjeft ved bridgebordet som redaktøren, når hun 
av fri vilje har valgt makkere som sin mann Tore, Roy (Kristiansen) og Røffe(Rolf 
H) som makkere. Er nå en etablert damespiller med mange gode plasseringer. 
Vi i Ski har hatt gleden av å se hennes blide ansikt i klubben på de fleste 
ordinære spillekvelder, selv om hun bor i Moss og har et stort kull med unger å 
passe.  Baker kaker og organiserer kaffeserveringen. 

 

 Hvorfor bridge?  Jeg har alltid vært fascinert av spillet bridge, hadde en morfar som spilte for 
mange år siden. Jeg spilte mye backgammon i noen år og fikk sansen for strategispill. Allikevel 
tok det noen år før jeg lærte meg bridge. Jeg flyttet fra Rogaland til KR. Sand for å studere, der 
ble jeg kjent med noen som presenterte meg for spillet. DA VAR JEG HEKTET. Etter et par 
måneder spilte jeg min første turnering, en nybegynnerturnering. Freddy Larsson, min makker 
og jeg kom på andre plass. Kretspoengene hengte jeg opp på veggen  Regnet med at det var 
de eneste jeg kom til å få. Det som er fascinerende med spillet er at du alltid kan bli bedre både 
som spillefører, motspiller og ikke minst i kommunikasjonen med makker.  
 

 Hvorfor Ski Bridgeklubb? Jeg valgte å spille i Ski bridgeklubb pga at det er en klubb med mange 
gode spillere, og for å bli en bedre bridgespiller må man møte god motstand, og spillere som 
ikke er redd for å gi beskjed om man gjør noe galt. 
 

 Ditt forhold til Damebridgen (du spiller gjerne med menn)?  I forbindelse med at jeg var med i 
KRU Østfold og Follo, var jeg i et møte med Simon Agdestein for å se om vi kunne få til noe 
lignende med bridgen som sjakkforbundet har fått til i forhold til trening på SFO o.s.v.  Vi 
snakket om damebridge og damesjakk, han mente at dette kun burde være et 
rekrutteringstiltak p.g.a . at det ikke burde være forskjell på menn og damer intellektuelt.  Jeg 
spiller vanligvis med menn, egentlig en tilfeldighet. Jeg var så heldig av få spille en del med RKK 
(Roy Kristiansen) før han døde. Hadde de pedagogiske evnene hans vært like store som hans 
evner som motspiller og spillefører, hadde det jo vært fantastisk. Men uansett lærte jeg mye av 
han. Det viktigste med et makkerskap er evnen til å bygge hverandre opp, uavhengig av kjønn.  
 



Turid Bjørnå 
Turid inviteres som regel til alle singelturneringer når gutta i klubben feirer 
runde år - for hun spiller bridge på ”mannemåten”. Hun har en seier i 1. divisjon 
damer og dessuten en rekke gode resultater fra parturneringer.  Spiller nå fast 
med sin makker i livet, Svein. Begge er nå grepet av golfbasillen og bridgen har 
vel etter hvert blitt hobby nr. 2. 

 

 Hvorfor bridge?  Har bestandig vært glad i kortspill. Lærte Bridge av Ragnhild i 1978, og ble 
med en gang "hektet". Synes det er morsomt, utfordrende og spennende, - i tillegg har det ført 
til at jeg har fått mange gode venner. ( og møtt verdens mest fantastiske mann). En kjempefin 
fritidsinteresse. 
 

 Hvorfor Ski Bridgeklubb? Jeg begynte å spille i dameklubben Revanche. Etter noen år syntes 
Ragnhild og jeg at det kunne vært morsomt med større utfordring. Ragnhild bodde på Kolbotn, 
men Kolbotn BK " lå nede", og siden jeg bodde på Langhus, falt valget da naturlig på Ski BK. 
Selv om vi var 2 "ufaglærte" damer, ble vi godt mottatt i klubben, også av de såkalte barske 
menn. Etter det har Ski BK vært klubben i mitt hjerte. 
 

 Ditt forhold til Damebridgen (du spiller gjerne med menn)?  Jeg spiller ikke "helst med menn". 
Som før sagt, jeg lærte bridge av min søster Ragnhild, og spilte i mange år med henne. Men -- 
etter hvert skulle "kyllingen lære høna å verpe", og vi ble etter hvert enige om å avslutte 
makkerskapet. Jeg ville gjerne lære mer og utvikle meg, og på den tiden var det ingen damer 
bedre enn Ragnhild i Ski BK. Av den grunn ble mine neste 2 makkere menn. 

 
Min siste makker - gjennom mange år - er mann (å takk og pris for det) - trenger ikke 
kommentere det mere. Men jeg må innrømme en ting: Jeg har helt sluttet å spille dame-div/NM. 
Jeg gjorde det tidligere, men trivdes ikke så godt, - syntes det ble en del kakling/intriger! 

  

Anna Malinowski.  
 

Klubbens Europamester. Har god internasjonal erfaring og et renommé for 
kreativ og aggressiv spillestil. Det er noe Helen Sobelsk over Anna som 
bridgespiller - og hun kan ”alle triksa”. 

 

 

 Hvorfor bridge?   Skal delta på lag Hauge i Åpent VM lag i Philadelphia.   Ble smittet av mine 
foreldre i barndommen. Fant ut etter hvert at jeg likte det og var flink til det. Har prøvd mange 
andre spill, men bridge er det jeg føler jeg kan bruke mine ferdigheter. 
 

 Hvorfor Norge – og hvorfor Ski Bridgeklubb?  Norge var det landet som ga meg 
innreisetillatelse etter at unntakstilstanden i Polen ble innført. Jeg befant meg  i Vest Berlin og 
søkte flere land om innreise og oppholdstillatelse.  Jeg flyttet til Skotbu.   Da var det naturlig å 
begynne å spille i Ski. 
 

 Ditt forhold til Damebridgen (du spiller gjerne med menn)? Jeg spiller helst med menn fordi det 
er nok flere gode bridgespillere blant menn. Jeg liker å spille god bridge, det betyr mer enn 
resultatet. 

http://www.nbfostfold.org/Nyheter/Intervju-med-Anna-Malinowski�


  
 Ambisjoner? Kommende EM: Laget, hvem skal du spille med?  Det blir ingen EM damer for min 

del , da jeg ikke har tid til å satse på damebridge. Jeg håper å fortsette å spille på Hauge-laget i 
åpne (dvs. ikke nasjonale) mesterskap. Det første vi skal spille er VM-mix lag og par og 
Rosenblum cup i Philadelphia i USA i oktober.   
 
 
 
 
 

Bildet er fra årets Festival, hvor laget 
ikke nådde helt til topps. 

Ane Haaland i Nesodden BK har laget et 
flott intervju med Anna som kan lastes 
ned her 

  

 
 
 

 
Vi i klubben holder tommelen opp for Anna og ønsker lykke til. 

 

Sesongen 09/10 

• Rolf Normann Hansen er klubbleder i jubileumsåret (Ski BK er 80 år)  
• Vinner av sommerbridgen er i år som ifjor Tore Haraldsen 
• Mestvinnende i klubben har vært Roar og Finn Larsen 
• Julecupen ble vunnet av Turid Bjørnå og Svein Elvevold 
• Klubbmestre ble Dag A. Lie og Johnny Moen  
• Anna Malinowski ble Europamester for Mix-lag, og nr. 4 i 

parmesterskapet 
• I KM-par ble Anna og Bjørnar Halderaker beste Ski-par 

med en 3. plass 
• Laget med Johnny, Dag, Tore, Raymond, Bjarne og Willy 

rykket opp i A i KM-lag 
• Rolf og Randi Uttisrud vant jubileumsturneringen i Kolbotn 
• De ble videre nr. 2 i KM mix. 
• De gjorde det også godt på bridgefestivalen på Lillehammer - nr. 8 i NM mix lag, 
• og nr. 27 i NM mix par (av 252 par). Randi ble også nr. 3 i NM lag damer. 
• Vi har også denne sesongen møtt Kolbotn BK i lag- og par-turnering 
• Våre 'fremmedlegionærer' med Siv Thoresen m.fl. vant sin gruppe i 3. divisjon, 
• foran laget til Dag A.Lie-Roar Larsen og Olav Hjerkinn-Herman Larssen. 
• Olav Hjerkinn og Willy Nilsen ble nr 3 i 'Travbridge' på Biri 

 



Parnr Navn KlubbPlass Poeng
Ski BK 80 årSluttresultat

%
26 Bjørn Roar Haugen - Knut Karlsen Kolbotn BK1 125,75 58,22%

32 Jens H. Gundersen - Jan Steinar Mydland Vestby BK/Sarpsborg BK2 107,40 57,02%

28 Svein Arild Naas Olsen - Are Aarebrot OBK/Kløverknekt/Bridgekamer

atene

3 106,75 56,98%

31 Jonny Hansen - Siv Thoresen Ski BK4 106,60 56,97%

12 Turid Bjørnå - Svein Elvevold Ski BK5 91,75 56,00%

16 Bjørn Bergersen - Terje Helseth Lørenskog BK/Lillestrøm BK6 82,38 55,38%

20 Roar Larsen - Herman Larssen Nesodden BK/Ski BK7 73,25 54,79%

17 Johnny Moen - Dag Amund Lie Ski BK8 70,38 54,60%

7 Odd-Roger Nielsen - Per Willy Watz BK Tempo/Nesodden BK9 65,63 54,29%

3 Lise Blågestad - Gjermund Rekstad OBK/Kløverknekt/TopBridge 

BC

10 64,60 54,22%

5 Tore Marskar Eek-Jensen - Willy Brown Arendals BK/Psycho BK11 63,75 54,17%

25 John Berger - Jan Frode Karlsen Bridgekameratene12 54,25 53,55%

11 Svein Andersen - Bjørn Barlie Kolbotn BK13 26,25 51,72%

21 Anton Reynir Gunnarsson - Trond Odin RønbeckPsycho BK/BK Vest Oslo14 20,75 51,36%

22 Tore Haraldsen - Olav Hjerkinn Ski BK15 6,25 50,41%

14 Andreas Jansen - Leif Jansen Kolbotn BK16 -1,75 49,89%

2 Hilde Drangsholt - Kirsti Mollatt Kolbotn BK17 -19,00 48,76%

13 Lars Erik Thomassen - Jan Løvfall Kolbotn BK18 -19,25 48,74%

35 Arne Almendingen - Øyvind Bronken Ski BK19 -19,25 48,74%

34 Hjørdis Holthe - Torstein Kjærvik Ski BK20 -19,75 48,71%

33 Odd Arne Bertheussen - Kjell Johnny Aspen /Kolbotn BK21 -21,25 48,61%

15 Wenche Nordnes - Berit Svarem BK Hein 46/Ski BK22 -22,38 48,54%

1 Frode Lange-Nielsen - Johnny Kristiansen Kolbotn BK23 -23,00 48,50%

36 Rolf Erling Tjørswaag - Arild Sandberg Kolbotn BK/Gro BK24 -24,75 48,38%

18 Lars Helgesen - Tom Gjøs Sarpsborg BK25 -26,38 48,28%

27 Roger Kristiansen - Simon Rasmussen Ski BK26 -36,75 47,60%

8 Lisbeth Aulid Eide - Jon Martin Tøsse Sarpsborg BK27 -37,63 47,54%

29 Jan Hagen - Per Øivind Iversen Konnerud BK28 -42,75 47,21%

10 Per Arild Kvist - Leif Otto Listhaug Ski BK29 -45,88 47,00%

6 Rolf Normann Hansen - Steinar Bjørnstad Ski BK30 -46,75 46,94%

19 Bjarne Erlandsen - Per H. Wang Ski BK/TopBridge BC31 -48,25 46,85%

30 Hanne Aleksandersen - Sophus Nygaard Nesodden BK32 -74,25 45,15%

24 Unn Elisabeth Lynum - Thor Kjennbakken Nesodden BK/Sarpsborg BK33 -75,00 45,10%

4 Elisabeth Johansen - Torill Haakenstad Posten BK/Kolbotn BK34 -113,60 42,58%

23 Annica Falk - Henning J. Olsen Drøbak BK35 -115,00 42,48%

9 Marit Pinnell - Anne Marie Torgersen Kolbotn BK/Posten BK36 -233,13 34,76%
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Postmannen som organiserte spillekveldene våre. 
Alt var klappet og klart på Ski Restaurant når vi 
andre kom til spillekvelden.  ”Valk –åver!” ble et 
standarduttrykk  for oversitter. 

”Nå har e´ dem på kroken”. En 
bridgens kommandosoldat som var en 
mester i å skjule sine hensikter i 
spilleføring. Et naturtalent som neppe 
hadde lest en bridgebok. Hardhaus 
som var med den mye yngre 
sykkelgjengen i nabolandene.  Mange 
år i makkerskap med Yngvar Sandorf. 

”Bokhandleren fra 
Oppegård”.  Carl Kløvstad 
var karismatisk og  en 
gentleman ved bordet.  
Kretsmester allerede i 1947 
med Karsten Røysted som 
makker og vant elite- 
turneringen samme år. 
Follomixen i 51/52 med sin 
frue. 40 år senere var han 
Kirsti (Mollatt) sin 
favorittmakker i klubben. 

    

      Bjørn Larsen/Gunnar Bjerkholt       ”Martin” 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

     ”Røffe”  
   
    

   
  

     Hans  

      

      

 

  Henry       

   

    
    
   

   ”Calle” 

 

 

 

På slutten av sin bridge 
karriere var bridgekjempen 
en hyppig gjest i klubben. 

Gunnar døde i sommer. Han 
og Karin var et fryktet mixpar 
med mange gode plasseringer 
og NM-deltakelse. 

 

Formann i 
jubileumsåret – 
her som ung og 
håpefull. Hadde 
et langt bridge 
ekteskap med 
Arne A - system  
Presisjon 
kløver.  Nå mix-
spiller med 
Randi. 

Nestor og 
mangeårig 
formann i k lubben 
mens han levde. 
Festkar med 
replikken klar  når 
noe skjedde ved 
bordet. Elsket å 
lure  - og bli lurt 
ved bridgebordet. 
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