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Marius spiller for Norge
I en alder av 11 år er flekke-
fjæringen Marius Dalemark
Austad tatt ut på Norges U15-
landslag i bridge.

Av ARVID VALENTE
a.valente@avisenagder.no

Bare to år etter at han var fer-
dig med nybegynnerkurset i
bridge fikk Marius Dalemark
Austad i Flekkefjord melding
fra Norsk Bridgeforbund
(NBF) om at han er uttatt på
landslaget. U15 betyr ungdom
under 15 år (gjelder for til og
med det året man fyller 15).

   Fem spillere er tatt ut, og
Marius er den klart yngste av
dem. Han fyller 12 år i slutten
av mars, og en uke senere – i
påsken – debuterer han som
landslagsspiller i Nordisk lag-
mesterskap i Billund i Dan-
mark.
   Deretter står Ungdoms-EM i
Tromsø i juli måned for tur.
Til dette mesterskapet er det
ventet til sammen ca. 500 spil-
lere fra en rekke forskjellige
nasjoner.

VELDIG STORT: – Det er veldig
stort for meg å bli tatt ut på
landslaget, sier Marius både

stolt og beskjeden til Agder.
   – Nå skal jeg ligge i hardtre-
ning foran landslagsdebuten.
Både privat og i bridgeklub-
bene i Flekkefjord og i Kvines-
dal, proklamerer 11-åringen.
   Marius var så heldig å ha en
av verdens beste bridgespillere
som instruktør da han gikk på
kurs: Av landslagsstjernen
Boye Brogeland lærte han vel-
dig mye – og unge Austad viste
seg å være et stortalent av de
sjeldne.
   Med pappa Jostein som mak-
ker har han markert seg sterkt
ved bridgebordene, blant an-
net i Flekkefjord og Kvinesdal.

Landslagsuttaket kvitterte han
for med å vinne spillekvelden i
Flekkefjord Bridgeklubb den-
ne uken helt soleklart suve-
rent, sammen med opphavet
sitt.

FÅR ROS: – Jeg synes han er
blitt veldig god til å spille brid-
ge, tillater fader Jostein Au-
stad seg å rose sønnen. Og der
får han støtte av bridgeproff og
tidligere europa- og verdens-
mester Boye Brogeland.
   Etter to juniorleirer og en ju-
niorsamling i regi av NBF, ble
Marius lagt så positivt merke
til for det han der presterte at
han fikk landslags-billett. 
   Han er den aller første inn-
fødte flekkefjæring til å spille
bridge «med flagget på brys-
tet», som det heter.
   «Den skal tidlig krøkes som
god krok skal bli...»

TRIPPEL FLEKKEFJORD: – Men
Marius er ingen bridge-nerd,
bedyrer pappa Jostein. Han
forteller at gutten spiller både
fotball og håndball for hen-
holdsvis Flekkefjord Fotball-
klubb og Flekkefjord Håndball-
klubb, og at han trener disse
sportene til sammen seks
ganger i uken. Så kommer
kampene i tillegg.
   Agder har tidligere skrevet
om Marius, blant annet i fjor
vår da han oppnådde den før-
ste av bridgeforbundets mes-
ter-graderinger. Også dette
klarte han som en av de aller
yngste i NBFs historie.
   Og lille Flekkefjord Bridge-
klubb kan nå skilte med å ha
tre landslagsspillere: Boye Bro-
geland på det åpne landslaget,
Tonje Aasand Brogeland på
damelandslaget – og 11 år unge
Marius Dalemark Austad på
U15-landslaget!

GLEDER SEG: Marius Dalemark Austad fra Lilleheia i Flekkefjord ser frem til å debutere som landslagsspiller i bridge i Danmark i påsken. «Li-
vet er kort – spill bridge» lyder mottoet under Norsk Bridgeforbunds logo på T-skjorten hans.

FIKK MESTERNÅL: Leder Rune Strøm i Rogaland Bridgekrets festet kløvernålen på brystet til 11 år unge
Marius Dalemark Austad. Marius er den yngste i bridgekretsen noensinne som har oppnådd en mester-
grad. Han fikk utmerkelsen i mai i fjor.


