
God start av Nord-Trøndelag i 1. divisjon 

Helgen 23. – 25. oktober reiste seks optimistiske gutter til Trondheim for å forsvare Nord-Trøndelags 

ære i bridgens Premier League. For to sesonger siden tok vi gull, mens det i fjor ble en kamp med 

ryggen mot veggen. Vi reddet plassen i siste stikk, og har bestemt for at denne gang skal vi kjempe i 

toppen igjen. 

Våre menn er: 

Boye Brogeland – Espen Lindqvist 

Per Arne Flått – Jørn A. Ringseth 

Frode C. Nybo – Ragnar Davidsen 

I kamp 1 skulle vi opp mot nyopprykkede Midt-Trøndelag 3, ett lag bestående av fremadstormende 

juniorspillere. Det er alltid deilig med en god start, og 19-11 seier var derfor godt for selvtilliten. 

 

Kamp 2 var mot Hordaland 2 (Rasmussen x 2, Hoffa & Charlsen). På forhånd så vi på dette som en av 

de vanskeligste kampene. Vi kom bakpå fra starten da våre motstandere var utrolig aggressive. Ved 

halvtid lå vi under 43-28. I 2. halvrunde tok vi inn noe av forspranget, men ikke nok. Vi tapte 14-16 

uten av hadde spilt noen dårlig kamp. Nivået i 1. divisjon er veldig høyt og lar man motparten melde i 

fred blir man straffet. 

 

Kamp 3 var mot Østerdal. Nå skulle aggressiviteten opp, og det var slutt på å være snille gutter. Til 

tider kjørte vi over oppgitte Hedemarkinger og vant med klare 25-5! Dette førte oss samtidig til topps 

i 1. divisjon. 

 

Kamp 4 søndag morgen gikk mot Vest-Agder. Vi fortsatte den gode trenden og gikk mot nok en 

komfortabel seier. Ett par kostbare spill på slutten gjorde at vi ikke fikk maks VP fra denne kampen, 

men 21-9 seier er vi fornøyd med. Etter denne kampen hadde vi fått ei lita luke i toppen av tabellen. 

 

Første helgs siste 16 spill gikk mot Hordaland 1. Dette er ett lag vi har trøblet mot i tidligere møter. 

Historien gjentok seg også denne gang. Etter at motstanderne var veldig aktuelle og hadde flyt, samt 

at vi gjorde vår dårligste halvrunde helgen sett under ett, betyr det at vi ligger under med 76-35 i 

imp. De siste 16 spillene av denne kampen går i februar, så muligheten for å rette opp i kampen er 

absolutt til stede. 

 

Etter første helg er vi dermed plassert på 2. plass, 5 VP opp til ledende Møre og Romsdal. Vi føler at 

vi gjorde en flott figur i Trondheim, og befester vår plass i norgestoppen. I februar går vi for gull, og 

jeg ser ikke bort i fra at vi kan titulere oss seriemestere den 14.02.2010. 


