
Hekta på bridge
– Da jeg bestemte meg for å prøve bridge, ble jeg helt frelst, sier Ronny Kolnes.
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Det er bridgekveld i Farsund bridgeklubb. Det spilles singelt klubbmesterskap. Det er god stemning i lokalet - kantina på Husan. Spillerne vitser og ler mellom spillerundene, og noen
diskuterer kort det spillet som akkurat er avgjort.

KOLNES KOMMER med en ny mappe med kort. Det ligger 13 kort i fire ulike lommer merket nord, øst, sør og vest. Nord og sør spiller sammen mot øst og vest. Spillet er ikke så
ulikt amerikaner eller whist. Den store forskjellen er meldingssystemet. Det gjelder å finne fram til den riktige kontrakten i meldingsrunden - hvor mange stikk man melder, trumf og så
videre.

Samtidig sitter alle de andre bordene med nøyaktig lik utdeling av kort. Det holder derfor ikke å dra i land en kontrakt på ni stikk og et par stikk på toppen av det. Det gjelder å finne
den optimale kontrakten og ta optimalt med stikk - verken mer eller mindre.

KORTSPILL HAR fascinert og underholdt ung og gammel i mange hundre år. Mange vil nok likevel oppleve terskelen til bridgeverdenen som høy. Hvordan klare å hevde seg som
nybegynner i møte med mennesker som har brukt store deler av livet på spillet – og som fortsatt er under læring?

– Jeg har alltid vært fascinert av spill. Vi har spilt mye kort hjemme, og jeg har spilt mye poker også. Da jeg bestemte meg for å prøve bridge, meldte jeg meg på et nybegynnerkurs,
forteller Kolnes.

På internett finnes det mange gode nettsteder hvor man kan øve seg på spillet.
– Jeg brukte den anledningen mye i starten og kom meg egentlig raskt opp på et greit nivå, sier Kolnes.
Han begynte som 22-åring. Nå er han 27 og har spilt i om lag fem år.
– Jeg spiller mye med Martin Reinertsen. Nå er jeg så heldig at jeg er blitt spurt om å være med å spille med ham i andre divisjon i Oslo, forteller Kolnes.
Han forklarer videre at andre divisjons-spillet foregår over to helger i løpet av vinteren.
– I BEGYNNELSEN var det selve spillet som fascinerte. Jeg kunne ligge våken på natten og telle kort. Nå er det like mye det sosiale som fascinerer. Det er vanvittig bra miljø. Jeg

reiser mye rundt og spiller, og har blitt kjent med veldig mange, forteller Kolnes.
– Du må få med at alle som vil er velkommen til å komme og se hvis de er nysgjerrig, sier Gro Svendsvoll.
Klubben ønsker seg veldig nye medlemmer.
– Bridge er noe man kan lære seg uansett hvor gammel man er, sier Kolnes.
MARTIN REINERTSEN anslår at snittalderen i klubben er femti pluss. Han tror den digitale utviklingen er grunnen til at det er få unge som spiller.
– Men jeg tror bridge vil blomstre på nytt når folk bli lei av å sitte hjemme, tror Reinertsen.
Han mener kortspillet er ideelt dersom man er to vennepar i etableringsfasen – Når man må være mye hjemme med små barn, så kan man treffes hos hverandre og spille, sier

Reinertsen.
Farsund bridgeklubb har planer om å starte nytt nybegynnerkurs i høst.
– Hvilke egenskaper er viktige i bridge?
– Konkurranseinstinktet må være på plass. Ellers må man kommunisere, man må lære hverandre å kjenne. Det er som å bygge en bro. Bridge betyr jo bro, avrunder Reinertsen.
 
 
 
 

Ronny Kolnes begynte å spille bridge for fem år siden.



HVA MENER DU?

Takk for at du deltar i diskusjonen og bidrar på en saklig måte. Selv om tonen kan være frisk på tribunen, tillater ikke vi:

Bannskap og upassende kjønnsuttrykk
Utskjelling av debattmotstandere, enkeltpersoner eller grupper
Injurierende beskyldninger eller udokumenterbare påstander om forhold som enten er straffbare eller sterkt belastende.
Rasistiske utsagn.

Brudd på disse reglene samt falske profiler blir utestengt fra vårt debattforum.
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