
 

 

 

Yngste på Bridge for Alle 
Stafettpinnen er levert videre 

 

Skrevet av Elisabeth Groseth - juni 2022 
 

Den aller yngste deltakeren på Bridge for Alle på festivalen i fjor var Markus. På 
Bridge for Alle på Storefjell har han med seg lillebror Brage. Markus har rukket å bli 
10 år (11 om en måned), mens Brage er 7 år. 

Hele Bridge-familien er med 
når vi benker oss rundt bordet 
til middag for å ta en prat. På 
Bridge for Alle har familien ikke 
bare spilt hele veien, men også 
møtt hverandre ved bordet i 
innbyrdes kamp. Markus har 
spilt med pappa Håvard, mens 
Brage har spilt med mamma 
Reidun. Denne 
parsammensetningen har 
umuliggjort det morsomste Markus vet ved bridgen – å slå pappa. 

Markus kunne fortelle at han var vant til å være yngst og få en del oppmerksomhet 
rundt det – men han synes det blir litt fint at Brage nå skal overta den rollen. Han 
fortjener det, konkludere han med. 

Men han slipper ikke unna yngst-stemplet likevel, for han er tatt ut på U16 landslaget 
– og der er han yngst, selvfølgelig.  

Markus synes det er fint med 24 spill, som her på Bridge for Alle – det er passe masse 
bridge om gangen (to ganger om dagen). Selv om han innrømmer at det er aller 
morsomst å spille og vinne, så er han rask med å fortelle at det er artig å spille bridge 
selv om du taper. Det er uunngåelig å spørre om hva han synes at de som han spiller 
mot er så mye eldre. Da trekker han bare på skuldrene og forteller at han har vent seg 
til det. Ikke noe fuzz rundt det spørsmålet. 

Tilbake til større meritter. Brage er nemlig ikke helt uten dem han heller. Han var 
med på vinnerlaget i skolemesterskapet i Bridge på Lillehammer i mai – i klassen for 
barneskoler. 

Det er naturlig å spørre Markus mer om landslaget. Han kan fortelle at de i klassen 
vet det, men de har ikke sagt så mye om det, og han ser veldig lite bekymret ut da jeg 
spør om hvordan det blir om avisen vil skrive om det. Et beskjedent smil utgjør hele 
svaret. 



 

 

 
Markus til EM 

I U16-troppen som 11-åring 
 
Men ordene sitter løst når han får spørsmål om hva han gleder seg til fremover. Det 
er EM (U16) i Nederland i sommer. Men det er ikke alt. Familien kjører ned dit og har 
en stopp på Bridgefestivalen i Danmark på veien. Det blir litt snakk om at noe av 
sommeren må brukes til å øve inn Bridgeuttrykk på engelsk, men heller ikke det 
synes å skape noe bekymring.  

Det inngås umiddelbart en avtale 
om at dersom Markus vinner en 
medalje i Nederland, så skal han 
spille med den på seg på Bridge for 
Alle på festivalen. En del av 
avtalen, den som 
bulletinredaksjonen skal holde er 
forseglet. 

 

 

 

Avslutningsvis ber vi Markus oppsummere hvorfor man skal spille bridge og delta på 
disse arrangementene. Da kommer svaret uten tenkepause: Det er mer gøy enn 
vanskelig, Bridge er artig og lærerikt + at man kan bli bedre i matte av å spille bridge. 

Skulle det være nødvendig med flere grunner egentlig? 

 

Bli med på bridgefestivalens Bridge for Alle, du også! 

 

www.bridgefestival.no 

 


