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NAMSOS: Mandag møtte de ni opp til
sin første opplæringskveld i det meget
populære kortspillet med blant andre

tidligere Europamester i juniorklassen, Per
Arne Flått, som instruktør.

– Dette er et lynkurs i bridge, ei kort inn-
føring i hva spillet dreier seg om, slik at de
kan finne ut om det er en hobby som passer
for dem, sier leder i rekrutteringsutvalget i
Nord-Trøndelag bridgekrets, Eva Falstad
Flått. Hun er også leder for medlemskontakt
i Norges Bridgeforbund.

Initiativet har sin bakgrunn i et par hen-
delser. 

TV og fadderturnering
– Programlederen for TV-programmet
«Golden Goal», Henrik Elvestad, stilte på
lynkurs for deretter å delta i ei storturnering,
noe som ble omtalt i ett av ukebladene våre.
Det mente jeg vi kunne utnytte, forteller Fal-
stad Flått.

– Dessuten hadde vi ei fadderturnering på
Skage der nybegynnere møtte erfarne spil-
lere. Har var det en del russejenter som sto
for serveringa, og etter å ha sjekket interes-
sen litt, ble vi enig om å få til et kurs. Vi må
jo satse på ungdommen. 

– Det er godt at de får et variert tilbud, og
tankespill er jo litt i vinden for tida, fortset-
ter Falstad Flått og viser til sjakkspilleren
Magnus Carlsen og hans suksess. 

– Og bridge er jo kortspillets Formel 1, til-
føyer hun.

Spille videre
– Det som er snedig for russen, er at hvis de
finner ut at dette er noe for dem, har de
muligheter til å spille videre når de eventu-
elt fortsetter utdannelsen andre steder. Det
er bra bridgemiljø i alle studentbyene. Og er
man bitt av basillen, er bridge noe man kan
drive med hele livet, påpeker Falstad Flått.

At det er utelukkende jenter som er med
på dette lynkurset, synes hun bare er artig.

– Vi ser det samme på vanlige nybegyn-
nerkurs. Det er mange kvinner der også.
Kvinnene begynner å komme etter i et miljø
som lenge har vært mannsdominert, og vi
har et bra damelandslag. Det er regjerende
nordisk mester, opplyser Falstad Flått. 

De ni russejentene vil for sin del få tilbud
om å være med på et nybegynnerkurs kom-
mende mandag kveld.

– Dette ga mersmak, slår ei av de ni, Lene
Derås, fast etter mandagens lynkurs. 

– Vi lærte mye på kort tid, og jeg tror alle
ni syntes dette var artig å være med på. Jeg
ble i alle fall litt overrasket i forhold til det
jeg trodde på forhånd, fortsetter Derås.

– Faktisk vurderer jeg å bli med på et
nybegynnerkurs med tid og stunder. Akku-
rat nå må jeg imidlertid melde pass på grunn
av skolen og andre aktiviteter.

– I mellomtida får vi som deltok på lyn-
kurset, kanskje prøve å holde ved like det vi
lærte mandag, sier  Lene Derås.

HANS KRISTIAN HANSEN 74 21 21 33
hans.kristian.hansen@namdalsavisa.no

LYNKURS: Instruktør Per Arne Flaat og de
ni russejentene som stilte på lynkurset 

i bridge. Fra venstre Lene Derås, Mari Rein,
Kine Lysfjord, Josefine Hestad, Nora Lervik,
Marte Flått, Britt Janne Aune, Hanne Rian

og Tonje Helmersen.
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bridgeprøver

Russejenter
Å spille bridge 
er ikke den mest 
typiske russe-
aktiviteten. 
Ni av årets 
russejenter
i Namsos prøver
likevel.

i Bridge

Bridge er et kortspill for
fire spillere hvor to og to
spiller som par. 

Det brukes en vanlig kort-
stokk med 52 kort (uten
jokere), hvor alle kort deles
ut slik at hver spiller har 13
kort. 

Spillet i sin enkleste form
er svært lik kortspillene ame-
rikaner og whist.

Spillet består av to faser:
En auksjon (meldedelen) og
selve spilledelen. 

Formålet med auksjonen
er å bestemme hvem som
skal spille kontrakten, hvor
mange stikk en skal ta og hva

som skal være trumf,
eventuelt grand
(NT = No Trump).

Når et spill er ferdig, blir
det regnet ut en score for
spillet basert på kontraktens
størrelse og om den ble
vunnet eller ikke.

Det er to hovedvarianter å
spille bridge på, som gir ulike
poeng til parene – robber-
bridge og duplikatbridge.

I begge variantene foregår
imidlertid både spill og
meldinger på samme måten.

Norsk Bridgeforbund (NBF)
er det høyeste organ for
organisert brdge i Norge.

Forbundet ble stiftet i 1932 av
tre klubber og består i dag av
480 medlemsklubber
organisert i 25 kretser.

På tampen av januar 1932
ble det faktisk opprettet to
bridgeforbund i Norge. Det
første ble opprettet 25. j
anuar av ingeniør Wilhelm
Nickelsen. 

Det andre ble opprettet
fredag 29. januar 1932, på
initiativ av kaptein Johannes
Brun og med rektor Anton
Midsem som president. Det
var dette andre forbundet
som skulle bli Norsk Bridge-
forbund.
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