
&OS       FUSAPOSTENSPORT18 Tysdag 16. januar 2018

– Vi ønskjer at fleire unge skal 
få læra seg bridge og ha glede 
av det resten av livet, seier 
Torhild Rasmussen.

Det var i haust at Rasmussen og Leif Ju-
vik i bridgeklubben starta å snakka om å 
starta juniorbridgeklubb.

– Ein del andre klubbar har gjort til-
svarande, og hatt stor suksess, seier Ras-
mussen.

Høg snittalder i klubben
For eitt år sidan hadde arrangerte brid-
geklubben ungdomskurs. Då var det hel-
ler labert oppmøte.

– Eg meiner det var sju eller åtte ung-
domar. Det som var dumt då, var at vi 
ikkje hadde eit eige tilbod for dei etterpå. 
Vi har ein ganske høg gjennomsnittsal-
der i klubben, i alle fall 50 år, og eg for-
står at det nok ikkje er så kjekt for ung-
dom å bli med. Vi har ingen intensjonar 
om at juniorane skal spela kort med oss, 
men dei er sjølvsagt velkomne til det om 
dei måtte ønskja det, seier Rasmussen.

Førebyggjer demens
Juniorbridgeklubben er for ungdom i 
alderen 10–18 år. Samlingane blir i Os 

Folkebibliotek fredagar i oddetalsveker. 
Første samling er 2. februar.

– Det blir servert pizza og brus, og det 
kostar ingenting å vera med, seier Ras-
mussen og legg til:

– Det er stor fokus på at ein skal vera 
i aktivitet og at fysisk aktivitet er viktig 

for helsa. Det er sant, men det er vel så 
viktig å øva hjernecellene. Forsking viser 
at det til dømes førebyggjer demens. Det 
er noko som styresmaktene ikkje har så 
stort fokus på, seier Rasmussen.

Ho jobbar som tannpleiar, men det vil 
ikkje seia at det blir vatn og lettbrus på 

fredagssamlingane.
– Det er jo fredagar. Då er det heilt 

klart lov å kosa seg, seier Rasmussen og 
smiler.

Fine, sosiale samlingar
I tillegg til å læra ungdomen bridge, vil 
det også vera høve til å spela andre kort-
spel.

– Kanskje vi kan læra noko av ungdo-
men også, seier Rasmussen og legg til:

– Vi stiller med kortstokkar. Ein treng 
ikkje ha med seg noko. Om ein vil, kan 
ein gjerne ta med ein forelder, og det er 
heilt supert om ein får med seg ein ven. 
Vi skal ha fine sosiale samlingar. Vi har 
valt fredagen fordi det er ein dag der 
ungdomen kanskje ikkje er så travle som 
elles i veka.

Os bridgeklubb får midlar frå Norsk 
Bridgeforbund til juniorbridgeklubben. 
Ungdom slepp å betala for å vera med, 
og bridgeklubben slepp billeg frå det. Dei 
skal berre stilla med lærarar.

– Det er Leif og eg som har jobba mest 
med dette. Vi og ein del andre medlem-
mer vil veksla på å vera til stades og læra 
dei bridge og ta vare på ungdomen, seier 
Rasmussen.
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Os Bridgeklubb startar eigen ungdomsklubb

VIL LÆRA BORT: Torhild Rasmussen i Os Bridgeklubb har halde bridgekurs for vaksne i 
lang tid. No skal ho læra kortspelet til ungdom, saman med fleire andre medlemmer i den 
lokale bridgeklubben.  (Foto: Benjamin Søgnen Olsen)

Osingane Vilde Drange 
Veglo, Madelen Holme og 
Malin Ludvigsen er aktu-
elle for landslagsplass.

Den siste veka har Statoil Landsdelssam-
ling blitt arrangert i Østfoldhallen. Først 
med ei samling for jentene og deretter 
gutane. Statoil Landsdelssamling er 
siste hinder før eit eventuelt landslags-
uttak for landets beste 15- og 16-åringar. 
Av jentene som er på samlinga, er heile 

tre frå Os.
– Eg forventa at det kom til å vera høgt 

nivå, med mange dyktige fotballspela-
rar. Å møta andre spelarar som er like 
gode og betre på nokre område, gjer at 
vi hevar oss også. Opphaldet gjer meg 
betre på struktur og det å vera sjølvsten-
dig, seier Madelen Holme, som spelar for 
Sandviken.

Modell med tre hovudintensjonar
Vilde Drange Veglo set også pris på sam-
linga ho har vore på.

– Eit høgt nivå på trening og kamp 
gjev referanse på kor eg ligg i forhold til 

dei andre i mitt årskull. Det var eit kjekt 
og lærerikt opphald, og eg fekk ny input 
som eg kan ta med meg heim i trenings-
kvardagen, seier Drange Veglo.

Totalt var det 100 jenter og gutar på 
samlinga. Felles for dei, er at dei har 
overbevist mange på sin veg før dei kom 
til samlinga.

– Først har dei prestert godt i klubb. 
Deretter har dei gått frå sonelag via 
kretslag og hit. No er neste steget å 
slå seg inn i ein landslagstropp, for-
tel Håkon Grøttland, fagansvarleg for 
landslagsskulen i NFF.

– Modellen har tre hovudintensjonar. 

For det første å vera ein referanse- og 
stimuliarena for våre aller beste spela-
rar. For det andre å vera ein arena kor 
ein kartleggj inn mot aldersbestemte 
landslag, og gjennom dei ulike nivåa 
skal vi finna spelarar som er best eigna 
til å spela landskampar. For det tredje 
er det også ein skuleringsarena inn mot 
landslag, slik at når ein spelar sine første 
landskampar, har ein nokre år med fel-
les skulering og ryggsekken trass i at ein 
kjem frå ulike klubbar.

b Benjamin Søgnen Olsen
benjamin@osogfusa.no

Siste hinder før eventuelt 
landslagsuttak

PÅ SAMLING: Madelen 
Holme, nummer fem frå 
venstre bak, Vilde Drange 
Veglo og Malin Lud-
vigsen, nummer ein og 
nummer tre frå venstre 
på fremste rad, har vore 
del av Statoil Landsdels-
samling i Østfoldhallen. 
(Foto: NFF)


