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ANDRE VIKTIGE DATOER:

Vi spiller hver torsdag kl. 18.30 på Søgne Helsehus. Vel møtt!

SEPTEMBER 9 16 23 30 Septemberturnering (Alle 4 kvelder teller)

OKTOBER 7 14 21 28 Miixturneringa (4 av 5 teller)

NOVEMBER 4 Miixturneringa (4 av 5 teller)

NOVEMBER 11 18 25 Novemberturnering 3 kvelder (alle teller)

DESEMBER 2 16 Singelturnering

DESEMBER 9 MP-Treff

JANUAR 6 13 Spillekvelder (Barometer 6.jan)

JANUAR 20 27 Søgne Open (påmelding)

FEBRUAR 3 10 17 24 Klubbmesterskap (5 av 6 kvelder teller)

MARS 3 10 Klubbmesterskap (5 av 6 kvelder teller)

MARS 17 24 31 Marsipanturneringa 3 kvelder (alle teller)

APRIL 7 21 28 Mens vi venter på SIB

APRIL 14 Påske - ingen spilling

Ruternålturnering 9. oktober 2010
Hovdenturen  29.-31. oktober 2010
KM Dame  28. november 2010
Juleavslutninga  18. desember 2010
Årsmøte  12. mars 2011
Lagfredag  15. april 2011
Sommerfest  Juni 2011
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Redaktørens spalte
Stor bredde –samme spor?

Her har dere tredje eksemplar av medlemsbladet til 
Søgne Bridgeklubb. ”I sonen ” gjenspeiler den store 
bredden i tilbudet som blir oss medlemmer til del i 
løpet et halvår. Mange enkeltpersoner bidrar til at 
mange mennesker har mange gode stunder sam-
men. Men blir medlemsbladet for forutsigbart – all 
aktiviteten til tross? Nå ønsker vi rett og slett innspill 
fra dere. 

Denne utgaven tar oss med tilbake til lagfredag lang-
fredag som har blitt en av nyvinningene som allerede 
er innarbeidet som er tilbud for dem som ikke drar til 
fjells eller Danmark i påsken. 

Pinsebridgen i Etne kan dere også lese om. Her 
får dere også innsyn i bakgrunnen for det spesielle 
samarbeidet mellom Søgne og vestlendingene. 

Sommerfesten hos Hildeborg og Per er neste be-
givenhet omtalt i bladet. I tillegg til sommerbridgen 
som har gått gjennom hele sommeren. Og innimel-
lom dette har det i det siste halvåret vært divisjons-
spill, turneringer, spilling på mandager på Åros og på 
torsdager på Tangvall. 

Som om ikke det er nok, starter nok et nybegyn-
nerkurs i september. Bla over til terminlisten så ser 
du hva som er av tilbud ut over høsten. Det er nok å 
ta seg til for å si det slik. 

Hvordan kan vi lage medlemsbladet enda mer attrak-
tivt? Vi har vel nå skrevet om de fl este aktivitetene 
som klubben bedriver. Det kan vi gjøre om igjen og 
om igjen med ulike vinklinger. Men holder det for 
dere? Er det attraktivt nok? Skal vi ha fl ere spill? Un-
dervisningsspalter? Historier fra gamle dager? Spe-
sielle spill? Resultatlister over hvordan Søgne-folk 
gjør det i ulike turneringer? Eller andre ting? Kontakt 
undertegnede med gode ideer på mailadressen svein.
versland@fvn.no. Gjør det så fort som mulig – ellers 
glemmer du de gode ideene. Og noe setter vi kanskje 
på trykk i neste nummer neste år. 

God høst!

TIPS OSS!
Har du en god historie, eller tips om 
andre ting du ønsker å ha med i bladet;
vennligst ta kontakt.
Godt stoff blir belønnet med Flax-lodd.

Svein Versland

Hei igjen og vel overstått sommer!

Du sitter nå med enda ett nytt nummer av ”I 
SONEN”. Det er nå ett år siden første utgave, 
og det ER blitt den suksessen vi hadde håpet 
på.  Det er like spennende hver gang, både for 
oss som gir den ut og for dere som venter i 
spenning.

Jeg er  blitt lovet at vi heretter vil bli tatt med 
i bridgemagasiner.no, som er et samleverk av 
all bridgemateriell som kan oppspores fra hele 
landet. Slå opp på denne siden, der vil du fi nne 
mye historikk fra innland og utland. Kåre Beyer 
Kristiansen er navnet på han som har lagt ned 
utallige arbeidstimer med å samle materiellet.

Jeg vet av erfaring at kommende turneringer, 
fester og lignende ikke alltid blir oppfattet når 
det blir opplyst i klubben. Det er vel bare sånn 
vi bridgespillere er. Det er mye viktigere å 
sette opp korta, telle honørpoeng eller psyke ut 
motparten med en dårlig historie i stedet for å 
høre etter hva som blir sagt. Og siden det bare 
er sånn, så har vi heldigvis fått andre kanaler 
med lignende informasjon.

For de av dere som spiller turneringer rundt 
omkring i dette landet så er det noen adresser 
på Internett du må kunne for å komme til inn-
bydelsene og påmeldingene.  På www.bridge.
no er det en link som kalles ”turneringsweb”. 
Sjekk ut den og du vil fi nne det du trenger til de 
store turneringene.
I tillegg har vi en side til Kristiansand Bridge-
klubb som dere alle bør legge in som startside. 
Adressen er kristiansandbk.org. Det er til og 
med en Søgnemann som er redaktør, Snorre 
Aalberg. Der fi nner du alt som skjer her i 
distriktet pluss masse bridge fra hele landet.   
Vi har også egen hjemmeside til Vest-Agder 
Bridgekrets. Adressen der er vabk.org. 
For de av dere som leter etter andre ting enn 
turneringer blir det utgitt et blad som heter BIN 
(Bridge I Norge). Det kan absolutt anbefales

Formannen har ordet

Øyvind Lorentsen
Formann
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både som hyggelig lesestoff, men også dersom 
du ønsker å utvikle dine kunnskaper om vår 
kjære hobby. Nettadressen er www.bin.no .

Utover høsten skjer det mye i klubben. Vi 
holder nybegynnerkurs med oppstart onsdag 
15.september. Kjenner du noen som vil lære seg 
bridge, så er det bare å få meldt de på!  Har du 
tid og lyst, er du også hjertelig velkommen til 
å hjelpe til på kurskveldene. De holdes på Åros 
med Helge Stornes som kursleder.

For de som er litt mer dreven blir det også i år 
ruternålsturnering. Kjempefi n turnering for alle 
med mindre enn 3000 klubbpoeng.  Håper dere 
bidrar til mange bord og god stemning. Det er 
viktig for alle som jobber med slike turneringer 
at dere andre stiller opp.

Da vil jeg bare tilslutt opplyse her om at vi 
selvsagt skal til Hovden i år også. Det er bare å 
melde seg på til meg, en i festkomiteen eller i 
påmeldingsboka som ligger ute i klubben hver 
torsdag. Jeg skal love dere at jeg kommer til 
å minne dere på det noen ganger, men har et 
inderlig ønske om å slippe den kommentaren 
jeg fi kk etter å ha stått og opplyst om en tur 
fl ere torsdager på rad. Da jeg i en pause spurte 
et medlem om vedkommende skulle være med 
på tur i helgen, kikket hun på meg og spurte:

Hva???  Skjer det noe i helga????



66

Nerheim “kuppa”
sommerfesten - igjen

Hanne Cecilie
og Egil i syvende
himmel etter
seieren.

I år som i fjor så var det ringreven Egil Nerheim 
som strakte armene høyest i været når alle slippene 
var gjennomgått. Han var selvfølgelig ikke alene 
om seieren. I makker Hanne Cecilie Jensen hadde 
han en god støtte. Sammen var de dynamitt!

Hanne Cecilie
og Egil i syvende
himmel etter

Vi
 va

nt!
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Jeg utnevnte Hanne Cecilie Jensen til som-
merfestens dronning på førstesida, og da blir 
selvfølgelig Egil Nerheim konge. Også i år 
fant han ut at han ville til Sørlandet akkurat 
den helga vi arrangerte sommerfest.  Han 
var ikke snauere enn at han gjorde rent bord 
igjen og stakk av med første plassen sammen 
med Hanne Cecilie.

- Man er selvfølgelig avhengig av en god mak-
ker for å vinne, sier Egil beskjedent. Hanne 
Cecilie sier merkelig nok akkurat det samme.
Egil og Hanne Cecilie er to veldig sympatiske 
personer, og alltid hyggelige å spille både med 
og mot. De var rett og slett et populært vinner-
par!

Det måtte fi nregning til for å sortere pall-
plassene. Andreplassen gikk til Sigrid Junker 
og Bjørn Gunnar Johannesen. Begge to med 
mange år bak seg i bridgen, og faste deltakere 
på sommerfestene.

Siste ledige plass på pallen gikk til et par som 
vel aldri har spilt sammen før.
Inga Fidjestøl trakk Frank Svindal som makker, 
og hun klaget selvfølgelig ikke på det. De viste 
at man trenger ikke kjenne hverandre spesielt 
godt på forhånd for å kunne spille god bridge. 

38 spillere var påmeldt, og hyggelig var det 
med de som hadde tatt turen fra Sauda og Ølen. 
Gerd Wannberg fra Ølen hadde regnskapet, og 
gjorde en strålende jobb. 
God mat og drikke bidro til at stemningen var 
upåklagelig hele kvelden, og meningen med 
det hele er jo at vi skal bli bedre kjent med 
hverandre. Trukne makkerpar gjør sitt til at 
bekjentskapskretsen utvides og at fl ere føler seg 
inkludert. 

Sommerfesten er en suksess fordi noen ganske 
få legger ned veldig mye arbeid i forkant. Vi er 
disse personene stor takk skyldig. Per Hol-
men pluss festkomiteen bestående av Henning 
Klemo, Sven Halvorsen og Mariann Nyutstu-
moen  gjorde en kjempejobb. Bl.a. satte de opp 
det nye partyteltet. (Svein Inge ødela det gamle 
i fjor).
Takk også til Per Holskog og Hildeborg Lia 
som år etter år lar oss benytte ”sjøbua” til denne 
begivenheten.

Håper vi ses samme sted neste sommer. Mulig 
vi kan presse inn enda fl ere.

Tekst og foto: Ragnar Pettersen  
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at man trenger ikke kjenne hverandre spesielt 
godt på forhånd for å kunne spille god bridge. 

Bla om og se bildene!
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PINSEBRIDGE I ETNE
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Det gode forholdet mellom klub-
bene i vest (Sauda,Ølen,Odda 
m.fl.) og vår egen klubb har eksis-
tert helt siden 2002. Da var Heidi 
Vinnes fra Ølen BK, gjennom sitt 
bekjentskap med Torhild Hansen, 
deltaker på Hovdenturen.

Da Rauland BK trakk seg fra 
videre deltakelse på disse turene, 
lå veien åpen for Heidis bridge-
venner i vest.
Etter flere vellykkede Hovdentur-
er ville Heidi prøve og få til noe 
på sine egne hjemtrakter.

Sammen med broren Egil Ner-
heim i Sauda Bridgeklubb invit-
erte de til pinsebridge i Etne.
Begivenheten fant sted første 
gang i 2005.
De to første årene ble den arrang-
ert i lavvo!!!
Komforten må sies å ha blitt mye 
bedre, men den gode stemnin-
gen fra den gang er fortsatt den 
samme.

Tekst: Ragnar Pettersen

Mange kjente fjes fra Søgne Bridgeklubb, pluss et par fra Arendal.
9

Noen glimt FRA “SALOONEN”...

11

Pinseturneringen ble i år arrangert for 6. gang. 
Også dette året ble “Saloonen” brukt som spil-
lelokale.
Egil Nerheim og Heidi Vinnes hadde lagt alt vel 
til rette for en flott turnering. Hele 25 par stilte 
til start, deriblant en landslagsspiller fra Island. 
Som vanlig stilte Søgne Bridgeklubb med en 
munter gjeng.

Det ble spilt 96 spill i løpet av denne helgen, 
og det var mye som skulle klaffe for arrange-
mentskomiteen. Heldigvis var det i trygge 
hender.
Per Tobias Holmen og Heidi Eidet startet 
flott, og ledet etter første dag. De var ikke like 
dyktige neste dag, og måtte ta til takke med en 
plassering et stykke ned på lista. Turneringen
ble til slutt vunnet av Øystein Sæterdal og 
Mads Kaupang fra Odda.

Tradisjon tro var det middag og påfølgende 
dans lørdagskvelden. Her er det litt usikkert 
hvem som gikk av med “seieren”.

Tekst og foto: Egil Nerheim

1. Øystein Sæterdal - Mads Kaupang
 Odda/Odda  
2. Ingebrigt Gule -Terje Vannes
 Ølen/Ølen   
3. August Olasson - Arvid Måkestad
 Island/Odda  
4. Sverre A. Haarde - Arne Gothi
 Ølen/Sauda  
5. Ragnar Vågen - Ørjan Teigen
 Odda/Odda
6. Jarle Heddeland - Oddvar Gregersen
 Ølen/Ølen
7. Astrid Tafjord - Roald Hodne Larsen
 Sauda/Søgne
8. Arild Eidet - Egil Nerheim
 Søgne/Ølen
9. Eldbjørg Grønevik - Roald Tysse
 Stord/Ølen
10. Jan Wannberg -Svein M. Vinnes
 Ølen/Ølen

Resultater
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...OG HER KOMMER FLERE
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Stort og smått

Under sommerfesten skulle endelig fotografen 
selv få sin velfortjente belønning for utført 
kjøkkentjeneste på torsdagsbridgen. Han måtte 
da overlate fotografjob-
ben til en amatør. Da 
gikk det slik dere ser på 
bildet over. Personen bak 
kamera ønsket å være 
anonym, og det tok 
I Sonen-redaksjonen 
selvfølgelig hensyn til.

Da har vi fått et nytt og ekte bridgepar i Søgne 
Bridgeklubb.
Marie Therese Sjo og Terje Søiland har i 
løpet av sommeren giftet seg. I Sonen sender 
selvfølgelig sine gratulasjoner.
Håper dere får tid til å spille bridge også i 
fremtiden.

-siden sist

Årets bilde?

Utmerkelser

Giftermål inngått

15

Terje Søiland Marie Therese Sjo

Uheldig fotograf

Følgende medlemmer har oppnådd ny tittel 
siden siden siste MP-registrering:

Kløvermester:
Helga Leiro
Kirsten Aune
Åse Pedersen
Inger Grethe Vabo
Gunnar Våge Stangeland
Inga Fidjestøl
Rutermester:
Ragnar Pettersen
Sigrid Junker
Bjørn Dehli
Solveig Sørensen
Hjertermester m/stjerne:
Espen Skarpholt

14

“Hadde ikke dere
vært med, så...”

15

Kjell Johansen og Ivar Borøy var et av to rene 
Søgne-par som deltok i KM for veteraner 
i april. Mesterskapet ble arrangert av Søm 
Bridgeklubb og samlet totalt 10 par.
Erik Jørgensen og Truls Sveindal fra Mandal 
BK vant en klar seier.
Med små marginer tok Kjell og Ivar andreplas-
sen foran Per Skretting og Helge Mæsel, hen-
holdsvis fra Søm BK og Kristiansand BK.
Etter turneringen kom Kjell Johansen med 
denne gull-kommentaren til Jørgensen:
- Hadde ikke dere vært med så hadde vi vunnet!
Ja, ja...

Gratulerer til Ivar og Kjell! 
Flott  innsats gutter!

Ragnar

Sprek 90-åring
i Søgne BK

Vi kan vel trygt påstå at det er bredde i Søgne 
Bridgeklubb.
Solveig Sørensen har akkurat rundet 90 år, noe 
man ikke skulle tro.
Hun er fremdeles en veldig aktiv bridgespiller, 
og spiller nesten hver mandag på Åros med sin 
faste makker Bjørn Dehli 
Første spillekveld etter sommerferien vant hun 
likegodt sammen med Bjørn.
Det er egentlig en kjempeprestasjon, og det 
virker ikke som hun har tenkt å gi seg med det 
første. Det er det da heller ingen grunn til.
Det er nok mange som vil ha tak i oppskriften 
på å holde seg i like god form som Solveig. 
Hun skal visstnok være fl ink til å komme seg ut 
og trimme hver dag.

Det kan sikkert være lurt for noen og
enhver...

Ragnar

Solveig Sørensen fylte 90 år i august!

Flott innsats i KM for veteraner

Kjell Johansen og Ivar Borøy



Ingen røyk uten grill

Du tror kanskje at dette er begynnelsen på 
en matspalte, men den måtte i så fall være 
for åndelig føde.
For oss som leverte spilling et godtt stykke 
under pari på årets festival, var mental pleie en 
viktig ingrediens for totalopplevelsen. 
Heidi Hansine Wika Vinnes og Svein Magnar 
Vinnes fra Ølen Bridgeklubb hadde valgt å 
parkere bobilen like ved Håkonshall.
Dette skulle vise seg å bli en slags gledens oase 
blant alvorstyngede bridge-spillere. Her ble 
man møtt med utrolig gjestfrihet, smil, samt 
forfriskninger i fl ytende og fast form.
Sammen med venner fra Sauda og Søgne 
tilbragte vi mange timer ved bobilen.
Meldemisforståelser, dårlige utspill og totale 
“blackouts” ble fort omgjort til artige historier 
og rungende latter.
For andre som ikke var til stede kan jeg sterkt 
anbefale denne form for medisin mot milde 
bridgedepresjoner.
Neste års festival er ennå ikke lagt inn i 
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kalenderen hjemme hos oss, men hvis noen kan 
garantere at bobilen er på plass, setter jeg av en 
hel uke. 
Takk for et hyggelig opphold!

 Svein Inge

Ikke bare slemmer som ble brent under NM på Lillehammer.

Forbedringsmuligheter?

Lagfredag kommet for å bli

Årets “Lagfredag” ble arrangert 2.april på 
Åros Feriesenter. 48 påmeldte spillere (d.v.s. 
12 lag) viser vel at det er behov for en turn-
ering også i påska.
Samarbeidet med Ruter7 på denne turneringen 
fungerer veldig bra, og de stilte som vanlig 
mannsterke opp. Her har vi funnet et bra kon-
sept vi kan bygge videre på.
De som har lagt ned masse arbeid for at dette 
skal bli noe varig, kan klappe seg selv på 
skuldra. Tror helt sikkert denne turneringen blir 
fulltallig også neste år.
Kreativiteten var stor når det gjaldt å fi nne

Katja Nilsen og Geir Brekka
på lagnavn. Lett å la seg skremme når man skal 
møte et lag som heter “Jorunns disipler”, 
“Ivelandsekspressen” eller “Han Store”.
Godt navn eller ikke, det var uansett “Jorunns 
disipler” som vant Lagfredag. “Gromguttan” 
tok andreplassen, mens “Raskere enn lokomo-
tivet Tor” tok en fl ott tredjeplass.
For de som aldri ville gi seg, ble det arrangert 
natturnering etter lagkampen.
Terje Skårdal og Arild Eidet vant foran Bente 
Holmen og Egil Nerheim (Turneringslederen i 
lagkampen).
Tekst og foto: Ragnar Pettersen

“Jorunns disipler” vant Lagfredag

“Gromguttan”

“Raskere enn lokomotivet Tor”
Ragnar Pettersen, Roald H. Larsen Henning Klemo og Kjell 
Johansen

Her representert ved Odd Herlovsen og Flemming Pedersen

Aksel Faag, Ivar Borøy, Kjell Haugum, Magne Lorentsen (Jorunn Stray var ikke til stede da bildet ble tatt)

17



Så var plutselig sommeren over, og det vil også 
si at vi har kåret en vinner i sommerbridgeturn-
eringa.
Seks kvelder med forskjellige makker skulle 
være tellende. To av disse måtte også være med 
motsatt kjønn.
Vi trakk godt med folk gjenom hele sommeren, 
og hyggelig er det alltid når profi lerte spillere 
fra andre klubber også tar turen.
Ragnar Pettersen var lenge “kjepphøy” og så 
fra sin førsteplass ned på sin yngre bror, Svein 
Inge, et stykke ned på listen.
De pleier gjerne “håne” hverandre litt så fort de 
får en ørliten mulighet til det.
Erik Jørgensen hang som vanlig med i teten, og 
hadde som mål å kopiere fjorårets 1. plass.
Jeg sa tidlig at den som vinner sommerbridgen 
pleier å ende på ca. 370%.

“Pettersen-brothers”
splittet av Jørgensen

SOMMERBRIDGEN
Ragnar ledet lenge med sine 352% foran Erik 
Jørgensen, men det hele endret seg de siste 3-4 
gangene.
Svein Inge trakk fram noen jokere fra ermet 
og vips så var han i tet før siste og avgjørende 
kveld.
Også Erik Jørgensen hadde solide spill frem 
mot avslutningskvelden, og hadde inntatt 2. 
plassen foran Ragnar. Bente Holmen lå og lurte 
like bak på 4. plassen.
Selv om Erik Jørgensen nærmet seg Svein Inge 
den siste spillekvelden, så holdt det ikke denne 
gangen. Det ble ingen forandring på de fi re 
første plassene siste kveld.
Dermed var det snudd for brødrene
Pettersen. Lillebror kunne nok en gang se ned 
på storebror.

Gratulerer til alle på pallen, og Bente med en 
fi n 4. plass!

Tekst: Øyvind Lorentsen
Foto: Ragnar Pettersen og Bente Holmen

1. plass
Svein Inge sikret seg Inger Johanne Larsen i siste runde av 
sommerbridgen. Helge Thorsen var også på plass.
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1.Svein Inge Pettersen 363,03%
2.Erik Jørgensen 361,54%
3.Ragnar Pettersen 352,85%
4.Bente Holmen 350,53%
5.Clas Gundersen 341,40%
6.Øyvind Lorentsen 340,40%
7.Siss Wold 339,79%
8.Henning Klemo 330,92%

Resultater sommerbridgen 2010
9.Per T Holmen 327,34%
10.Kjell Johansen 326,40%
11.Kjell Haugum 322,75%
12.Jane Pedersen 317,89%
13.Ivar Borøy 317,25%
14.Lajla Elefskaas 314,97%
15.Lillian Herlofsen 302,06%

Erik Jørgensen i prat med Øystein Jensen før start

Ragnar med Inga Fidjestøl som makker tidligere i sommer
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ROALD
UTENFOR SONEN

Bare to navn denne gang: Henning Klemo og 
undertegnede, i motspill. Blindemennene og 
spilleførerne får utestå, grunnet dårlig hu-
kommelse og dårlig journalistisk arbeid. Det 
pedagogiske vil dog ikke lide noen overlast av 
denne grunn.
Første spill skjedde med disse kortene:

Som natt og dag

å løse skudd fra en av de to beholdningene de 
hadde i minor. Men det prinsippet som skal 
avgjøre ditt valg her, er hvilken eller hvilke 
farger det er teknisk riktig å spille ut - ifølge 

meldingsforløpet. Dette for-
holdt Henning seg til, og spilte 
ut kløver ess. Dermed fi kk vi 
hentet fi re minorstikk. De som 
spiller ut i major, går glipp av 
det, som du ser.
I det andre spillet jeg vil trek-

ke fram, er vi i en lagkamp, og min feil førte til 
et tap 12-0 i stedet for det stikk motsatte utfall, 
om jeg hadde gjort riktig. Kortene var:
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Henning satt Nord og jeg Syd. Meldingsforlø-
pet åpnet med 1 spar i Øst, med svar 2 hjerter 
fra Vest. Så fulgte 3 hjerter fra Øst, som Vest 
høynet til utgang. Henning skulle dermed spille 
ut. Det viste seg, ved en kikk på hva som hadde 
skjedd ved de andre bordene, etterpå, at alle de 
andre Nord-spillerne hadde av prinsipp nektet
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NS hadde meldt seg opp i 6NT, og Nord skulle 
spille. Henning spilte ut spar dame. I andre 
stikk lå hjerter dame foran Nord. Den stakk jeg 
med esset. Ser du hva som nå skjer? Med ruter 
ess som inntak (eneste), ordner det seg med fi re 
hjerterstikk der inne på bordet - litt mer enn nok 
til at det blir 12 stikk. Clouet er selvfølgelig å 
lasjere hjerterdama, og trygt stikke i andre hjer-
terrunde, som blir foretatt inne på ruter ess.
For hadde Nord hatt en liten hjerter i tillegg 
til dama, ville den blitt spilt til bordets hjerter-
beholdning, for å presse ut esset. Men Roald 
bet (på), og det ble ikke bet. Ikke rart han har 
“glemt” hvem han spilte mot (han husker det 
nok).

Roald Hodne Larsen
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SØGNE BRIDGEKLUBB
TAKKER VÅR LOKALE BANK FOR
FANTASTISK SERVICE OG STØTTE!
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BRIDGEKURS
FOR NYBEGYNNERE

Åros Feriesenter
Onsdag 15. september  kl.18.00 - ca.21.30

Åtte onsdager fram til jul
Kursleder er Helge Stornes

(tidligere norgesmester)
Kursavgift kr. 500,- inkl. materiell

- Liker du kortspill? Da vil du elske bridge!
- Sosialt, engasjerende, spennende, variert

-Verdens mest spilte kortspill
- Rimelig hobby hele året

- Nivåer som passer for alle
Påmelding til:

Øyvind Lorentsen tlf. 97577671
eller Svein Inge Pettersen tlf. 99031865

Velkommen! Vi garanterer trivsel!
SØGNE BRIDGEKLUBB

Da er det tid for bridgekurs igjen.
Kjenner du noen som kunne tenke 
seg å begynne og spille?
Da er dette en kjempefin anledning 
til å ta de med for første gang.
Du kan vise fram denne annonsen 
til venner og bekjente og fortelle de 
litt om hvordan vi har det i Søgne 
Bridgeklubb, og hvorfor de bør 
begynne på kurs.
Vi er heldige å ha fått en veldig flink 
kursleder i Helge Stornes. 
Helge har lang fartstid i bridgen og 
er dyktig til å viderformidle det han 
sitter på av kunnskap.
Vi er mange medlemmer i Søgne 
Bridgeklubb, men ønsker alltid å få 
flere. Vi håper du som medlem kan 
være med på og utvide klubben vår 
ved å “verve” en venn.
Vedkommende vil sikkert takke deg 
senere.

Svein Inge Pettersen
Rekruteringskomiteen



“Mitt hjerte er hos
de som strever, men
likevel hygger seg”

Roald Hodne Larsen har vært langt nede og har kommet seg opp. 
Vi møtte ham på Vågsbygd senter til en prat i forbindelse med at 
han nå avslutter spillspalten sin i dette nummeret av “I sonen”.

Tekst og foto: Svein Versland

PORTRETTET
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Roald Hodne Larsen er fysisk en robust kar. 
Psykisk har det vært sånn ymse for 60-årin-
gen. Men han har tatt stegene opp. Lærdom-
men om hvordan det er å ha det ille, har 
styrket ham som menneske. Slik er han også 
i bridgen - hjertet ligger hos de som strever, 
men likevel hygger seg.
 
 I denne utgaven av “I Sonen” sier Roald takk for 
seg som leverandør av spillspalten. Det er historisk 
i seg selv. Roalds velformulerte spillgjennomganger 
har vært til glede for bridgespillere i mange år - ikke 
minst de som har lest Budstikka hvor Roald fast 
serverte sin bridgespalte med utgangspunkt i spill 
han selv har deltatt i eller fått kunnskap om. 
 
Roald er åpen om sin psykiske helse. Det har han 
også vært i intervju i Fædrelandsvennen. Her i 
medlemsbladet forteller han om sin menneskelige 
bakgrunn som har vært livets harde skole. Og så har 
han evnen til å bruke nedturene positivt - til beste for 
venner på Huset og Kafe Påfyll i byen og for sine 
mange bridgevenner: 
 
- I perioden 1973-1986 var jeg innlagt fem ganger 
på psykiatrisk sykehus med psykose. De nedturene 
var tøffe. Men erfaringen ville jeg nesten ikke vært 
foruten. Det har gjort meg til et menneske som evner 
å se det gode i og fokusere på det beste i folk. 
 
- Jeg har tatt konsekvensen av at jeg var psykotisk og 
er uten skamfølelse. Jeg har tatt i bruk tilbudet som 
er for oss. Det har blitt en stor suksessfaktor i livet 
mitt. Det er et fantastisk miljø der vi møtes akkurat 
som vi er. Selv ikke Søgne bridgeklubb kan hamle 
opp med det miljøet. Det friske samfunnet har noe 
å lære av oss som går på Huset i Vågsbygd og Kafe 
Påfyll i byen, sier Roald entusiastisk. 
 
- Mennesker som har gått livets skole, kan kjenne 
på de vonde tingene. Jeg kom godt ut av det. Mange 
som sliter, prater med meg. Jeg skjønner dem fordi 
jeg har opplevd det selv. Leger har fagkunnskapen, 
men har sine begrensninger, sier han.  
 
- Jeg føler jeg ikke har lyktes i samfunnet med å få 
meg jobb og slikt. Jeg er utdannet lærer, men det 
gikk et snaut år på Åkra ungdomsskole på Karmøy. 
Det endte i psykose. Så tok jeg bibliotekarutdan-
nelse. Det gikk heller ikke. Den gang fikk jeg 
beskjed fra trygdekontoret om at løpet var kjørt for 
min del. Hvis jeg prøvde meg igjen og gikk ned, 

kunne jeg falle mellom alle stoler. Dermed ble jeg 
ufør. For meg har det vært et mål å gi noe tilbake 
med frivillighet og engasjement til samfunnet for 
lønna jeg får. Jeg har behov for å vise at jeg er til 
nytte, sier Roald.
Og stor nytte har Søgne bridgeklubb hatt av Roald. 
Latteren, diktene - og noen sjeldne ganger de litt iltre 
utbruddene. Det er Roald i et nøtteskall. 
 
- Ordningen med trukne makkere har jeg utrolig sans 
for. Jeg liker å spille med noen som ikke så gode. 
Slik er jeg bare, sier Roald. 
Han roser bridgemiljøet som en viktig faktor for at 
han har kommet seg så langt som han har i forhold til 
lidelsen sin.

Han kom i kontakt med bridge for første gang på 
Karmøy i 1979 etter at en kompis hadde lært ham 
noen enkle meldinger. Første gang han spilte, var i 
Kopervik bridgeklubb. Men etter kurs med Roald og 
Helge Mæsel i 1980, var gnisten tent. 
 
- Det traff noe som lå til meg. Et blinkskudd. Men 
jeg har aldri lært meg de vanskelige konvensjonene. 
Samtidig har jeg det grunnleggende helt under 
huden. Og det er mitt råd til ferske spillere: Lær det 
grunnleggende og bruk det lojalt og konsekvent. Da 
kan man komme langt. Med en tilsvarende makker 
kan man bli norgesmester på en god dag på mitt nivå, 
sier Roald. 
 
- Når jeg har hatt kurs for nybegynnere, har jeg hver 
gang oppdaget noe grunnleggende nytt. Det sier noe 
om dette spillet, understreker han. 
 
- Jeg har aldri hatt ambisjoner om å lære meg kom-
pliserte spill. Det holder med det jeg kan, sier Roald 
Hodne Larsen.
 
Dette er andre råd fra Roald til oss alle: 
- Vær disiplinert og lær en ting om gangen og bygg 
på stein på stein
- Spill på det du kan og fokuser på det du kan - det er 
utrolig hvor langt det bærer i forhold til hvordan det 
ødelegger hvis man fokuserer på det man ikke kan
- De enkle ting er de viktigste
- Lær de enkle hovedreglene, følg dem konsekvent 
og finn unntakene senere
- Husk hovedkortene og prøv å finne ut “hva er 
vitsen i dette spillet?”
- Ha det gøy med spillet, ikke bli nedstemt om man 
havner nede på lista.
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