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OS: – Raskt voksende og godt 
sosialt miljø, kort vei og veldig 
rimelig fritidsaktivitet. Det er 
hva vi kan tilby, sier Tarjei Vedå 
Vangdal i Os bridgeklubb. Nå 
satser de spesielt på unge.

av ståle melhus
melhus@fanaposten.no

Bridge er kortspillet alle har hørt 
om, men som de fleste ikke skjøn-
ner noen ting av.

Nå er det ting som tyder på at 
bridge er i ferd med å bli mer po-
pulært igjen. På Os er bridgeklub-
ben voksende, og de har til og med 
startet en egen ungdomsgruppe 
som vokser raskt. Nå håper klub-
ben å kunne friste nye og gamle 
bridgespillere fra Bergen sør til å 
benytte den nye E39-tunnelen for 
å bli med og spille kort.

–  Vi har rundt 20 ungdommer 
som spiller fast annen hver fredag 
på Bjørnafjorden bibliotek. Os ju-
niorbridgeklubb er for de mellom 
7 og 21 år. Foreningen ble startet 
i 2018, og har hatt en flott vekst si-
den da, forteller Tarjei Vedå Vang-
dal.

Dette er bridge
Spillet bridge fungerer slik at man 
spiller sammen med en makker 
og sitter enten nord-sør eller øst-
vest. Man melder etter system, for 
å skaffe seg noenlunde kontroll på 
kortene. Deretter spiller man og 
prøver å ta mest mulig stikk utifra 
hvilke kort og meldinger man har 
gjort. Selve spillingen er ikke ulik 
«Amerikaner.» 

– Det som er unikt med bridge, 
er at alle som sitter rundt de ulike 
bordene får samme kort å spille 
med. Det paret som gjør det best, 
får mest poeng slik at det er mak-
simal konkurranse i hver eneste 
runde. Bridge har momenter av 
både sjakk og poker, men er mer 
sosialt og passer til alle alders-
grupper, sier Vangdal.

Mye på tur
Som så mange andre sosiale ak-
tiviteter, merket bridgemiljøet en 
stagnering under koronapandemi-
en. Men i fjor høst, når restriksjo-
nene ble færre, begynte ungdom-
sklubben å bevege på seg igjen.

– Vi har reist mye det siste året. 
I fjor høst reiste vi med en del ung-
dommer til Lovund utenfor Bodø 
for å delta i en nasjonal turnering i 
juniorbridge. Vi har vært på lokal 
samling på Askøy, i mai deltok vi 
på nasjonalt skolebridge turne-
ring på Lillehammer og i oktober 
deltok vi på NM i Sandnes. Det er 
først og fremst det sosiale som er 
viktigst. Ungdommene skal ha det 
kjekt, og vi serverer pizza og brus 
på spillekveldene når vi samles på 
biblioteket, sier Vangdal.

- Anbefales
Leah Emilie Fortun og Jenny Ma-
rie Gaassand fra Valle reiser til 
Os annenhver fredag for å spille 
bridge. Det hele begynte med en 
tilfeldighet.

– Jentene kom på biblioteket for 
å låne bøker da vi hadde spille-
kveld. Vi spurte om de hadde lyst 
å bli med og spille kort og spise 
pizza. Etter en rask avklaring med 
hjemmene, ble de værende utover 
kvelden, og de har fortsatt å kom-
me, sier Vangdal.

Leah Emilie bekrefter at det kun 
var tilfeldig at de kom i kontakt 
med bridgemiljøet.

– Vi hadde aldri hørt om brid-
ge før vi kom til biblioteket den 
dagen. Bridge kan virke litt van-
skelig, men det blir lettere når man 
har spilt litt, sier Leah.

Det sosiale aspektet har helt 
klart fått de to fanajentene til å bli 
faste deltakere.

– Vi pleier å gå hver gang det er 
spillekveld. Det er skikkelig tri-
velig å spille kort, og det er masse 
kjekke folk. Det er veldig sosialt 
og det er en fin måte å få nye ven-

ner på. Jeg anbefaler det veldig til 
jevnaldrende, for det er skikkelig 
gøyt, sier Leah Emilie Fortun.

Til våren skal juniorklubben 
også på tur til Danmark for å spille 
mot danske bridgespillende ung-
dommer.

–  Det gleder jeg meg veldig til, 
sier Leah.

På tvers av generasjoner
Tarjei Vangdal jobber mye med re-
kruttering av både unge og voks-
ne.

– Vi håper jo at det kan være fle-
re både ungdommer og voksne fra 
Bergen sør som har lyst å bli med 
og spille bridge. Nå tar det knap-
pe ti minutter fra Lagunen til Os, 
og Fana har ikke lenger en egen 
bridgeklubb. Så vi tenker at ny vei 
betyr nye muligheter for klubben 
og for de som har lyst å bli med og 
spille kort.

For å fornye miljøet i bridge-
klubben, har de også innført spill-
kvelder hvor juniorene og de voks-
ne spiller på lag sammen.

–  Det er kjekt for de voksne å 
få nye makkere, og de unge lærer 
veldig mye fortere av å spille med 
erfarne spillere. Vi har gjort dette 
noen kvelder nå, og det har vært 
stor suksess med å møtes på tvers 
av generasjonene, sier Vangdal.

Skolebridge
Neste prosjekt for å rekruttere 
ungdom til bridgespillet, er å set-
te i gang med skolebridge. Norsk 
Bridgeforbund har fått tre millio-
ner kroner til sitt skolebridgepro-
sjekt, hvor Tarjei Vangdal er en 
av primus motorene. Det jobbes 
blant annet fra forbundet inn mot 
Kunnskapsdepartementet for å få 
bridge inn i ungdomsskolen som 
valgfag.

Flere skoler rundt om i landet 
har allerede testet ut bridge i sko-
len, med gode resultater.

–  Det er statistisk bevist at 
ungdommer som spiller bridge 
presterer bedre i fagene norsk og 
matematikk. Bridgespillet bidrar 
til økt evne til konsentrasjon, økt 
samarbeid, kommunikasjon og 
sosial utvikling. I tillegg er det in-
kluderende for alle. Bridge-spillet 
er en forlengelse av mange skole-
fag, og det er i tillegg en veldig bil-
lig fritidsaktivitet, noe mange sik-
kert kan sette pris på i økonomisk 
trange tider, sier Vangdal.

Fredag 30. desember arrangerer 
Os bridgeklubb nyttårsturnering.

–  Det er en tradisjon, og stem-
ningen pleier å være god. Alle som 
har lyst å delta er hjertelig velkom-
men, sier Tarjei Vedå Vangdal.

– Vil lokke flere fanabuer  
til Os med kortspill

KJEKT: Jenny Marie Gaassand (t.v.) og Leah Emilie Fortun fra Valle ble tilfeldig med i Os juniorbridgeklubb da de besøkte Bjørnafjorden bibliotek på en spillkveld. Foto: Leif Juvik

PÅ TVERS: Unge og voksne som spiller bridge med hverandre er bra for det sosiale miljøet.
 Foto: Leif Juvik

PIZZA OG BRUS: Pizza og brus er fast servering når juniorene møtes for å spille bridge. – 
Det er utrolig kjekt å være med, og jeg kan anbefale andre å bli med sier Leah Emilie Fortun. 
Her koser hun seg sammen med Jenny Marie Gaassand (t.v.). Foto: Leif Juvik


