
 

 

 

Gjengangere 
Vi møter medlemmer som elsker Bridge for Alle 

Av Elisabeth Groseth 

 

På Storefjell møtte vi (igjen) tre av 
gjengangerne på Bridge for Alle; 
Hilde Torstensrud, Arvid Haugen 
og Ingeborg Haakenstad. 

Det ble en hyggelig prat rundt det 
storslagne lunsjbordet på Storefjell 
Resort Hotel, 1001 meter over 
havet.  

Alle disse tre spiller i bridgeklubben 
Kløver Ess, og er godt kjent med 
hverandre. Kløver Ess spiller i 
Bøndenes Hus på Jevnaker. 

 

 

De tre er helt enige i at en av de aller beste tingene med Bridge for Alle, er at de får spille 
masse bridge og at de blir godt tatt imot. De er også enige i at det hører med til sjeldenhetene 
at de opplever at noen blir kjeftet på ved bordet, men det kan hende at det er litt høylytte 
beskjeder. De diskuterer seg imellom veldig kort før de kommer frem til at det kan jo skyldes 
at ikke alle hører like godt. 

Men det er ikke alt de tre er enige i. Ingeborg mener Tenerife og Storefjell er best, mens Arvid 
er krystallklar da han kommenterer at det er Lillehammer/bridgefestivalen og Storefjell som 
er de beste. Hilde er storfornøyd med Lillehammer/bridgefestivalen og Storefjell er helt topp 
(men legger til at hun jo ikke har vært på Tenerife). 

Når de får spørsmålet om hva som er de gode opplevelsene, er det med et smil om munnen de 
alle tre innrømmer at det jo er stas å vinne noe. 

Koronatiden syns de ikke var noe kjekk. Men de mimrer litt 
om hvor stas det var med de gangene de kunne møtes – selv 
om det var et strengt regime rundt vasking, meldebokser og 
kort. 

Hilde og Ingeborg vant sammenlagt i Bridge for Alle-
turneringene på Bridgefestivalen i fjord, mens Arvid humrer 
et «selvfølgelig» da jeg nevner at han spilte absolutt alle 
turneringene på Lillehammer i fjor – og legger til at det har 
han gjort her på Storefjell også.  

Hilde Torstensrud, Arvid Haugen og Ingeborg Haakenstad er 
enige i at å komme på Bridge for alle er som å komme hjem 



 

 

 

Da jeg spør om de ikke blir lei, for det går jo ikke superbra hele tiden – får jeg en kort og 
svært positiv forelesning. De minner om at det alltid kommer nye kort og dermed nye 
muligheter. Det er viktig å glemme eventuelle feil en har fått til i tidligere spill. Ingeborg sier 
at Arvid er spesielt flink til dette – og til å minne om det. Hilde stemmer i at det er viktig å 
glede seg over nye kort. I samme 
åndedrag minner hun om at den 
mengdetreningen nybegynnere får på 
Bridge for Alle er utrolig lærerikt, så 
mye bedre enn bare en kveld i uka i 
klubben.  

De har møtt noen av juniorene ved 
bordet både her og på Bridgefestivalen 
og kan ikke få fullrost den innsatsen 
som gjøres av både NBF og klubbene med å rekruttere juniorer. 

Når jeg spør om hva de vil si om Bridge for Alle til de som ikke ha vært med før, så blir det 
bare en kort tenkepause. Så kommer det i rask rekkefølge at de ikke hadde hatt så mange 
venner uten disse arrangementene, og de storkoser seg på dem. I tillegg er det en hyggelig 
stab som de synes tar godt vare på dem. 

Ingeborg og Hilde minner meg på Gullpass – kjempeflott. Gullpasset gjør at du kan spille alt 
av turneringer på Bridge for Alle på Bridgefestivalen/Lillehammer. Idet jeg skal til å sette 
siste punktum for utskriften av samtalen, kommer Arvid og sier at jeg ikke må glemme at det 
er «fryktelig fint med makkergarantien», da er en alltid sikret å få spille. 

 

 

 

Bli med på bridgefestivalens Bridge for Alle, du også! 

 

www.bridgefestival.no 

 


