
 
 
GØY PÅ SKAGE: 
 Bridge er spennende og artig. Det var alle 
rundt bordet enige om under lynkurset på 
Skage. Fra  
venstre: Espen Flått, Jan Vegard Lindseth, 
Stein Tore Nordahl og Per Arne Flått. 

Bridge – kort 
og godt artig 
Det ble en spennende lørdag 
ettermiddag for sju jenter og 
gutter på Skage. De møttes 
på Frivillighetssentralen og 
ble med på et lynkurs i bridge, 
kortspillenes Formel 1!  
 
SKAGE: Det var Eva Flått, Per 
Arne Flått, Jarle Flått, Sigbjørn 
Færøvik og Stein Arne Galguften 
som inviterte til en sammen - 
komst med både teori og praktisk 
spill, en innføring i bridge på en 
enkel måte. Hensikten med dette 
intensivkurset, som er laget av 
Norsk bridgeforbund, er å gi 
muligheter for deltakerne til å 
finne ut om bridge er et spill som 
er interesant for dem. 
I høst vil det bli mulig for 
namdalinger å lære seg å spille 
bridge. Overhalla og Namsos 
bridgeklubber har laget et kurstilbud 
som passer for alle som vil 
lære seg dette spillet. 
– Bridge passer for alle, uan - 
sett alder, kjønn og yrke. Du 
trenger ingen forkunnskaper for 
å lære spillet, men det er en fordel 
at du har spilt litt amerikaner 
tidligere, sier Eva Flått. Kurset 
går tre timer hver tirsdag i 12 
uker, og starter 22. september på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skage. 
Eva Flått er ansvarlig for 
rekruttering i Nord-Trøndelag 
bridgekrets. Hun forteller at både 
klubbene og kretsen gjerne vil at 
flere skal bli med i bridgeklubbene, 
og at hun håper at det blir 
mange som tar kontakt med 
henne for å bli med. 
– Bridge er en hobby for hele 
livet. De fleste hobbyspillerne 
spiller fast i sin klubb en gang i 
uka, eller i et privat lag. Felles for 
alle er gleden ved spillet og trivselen 
som skapes i et sosialt fel - 
lesskap, forteller Flått. Hun har 
spilt bridge siden hun var liten 
jentunge. 
– Er bridge er spill for ungdom? 
– Bridge er et hobby for hele 
livet. De som har lært spillet vil 
som regle bli trofaste bridgespillere 
livet ut. Bridge er så absolutt 
et spill for ungdommen. Det er 
krevende, fartsfylt, dramatisk og 
utrolig spennende. Bridge er gøy, 
fastslår Eva Flått. 


