
SKUFFENDE 4. PLASS 

 

Vi reiste til Trondheim foran den siste helgen i denne sesongs 1. divisjon med ambisjoner om å bli 

seriemester. Selv om landslagsspiller Espen Lindqvist dessverre måtte melde forfall pga. sykdom følte 

vi oss sterke nok til å kunne hente hjem det andre SM-gullet på tre år. 

Espens forfall gjorde at vi måtte foreta noen rokkeringer i mannskapet. Frode og Per Arne skiftet på å 

spille sammen med Boye, mens Jørn og Ragnar ble satt til å spille flere kamper sammen. Dette funket 

egentlig ikke så aller verst, og i følge Frode og Per Arne spilte de god bridge sammen med Boye. 

Boye selv var ikke fornøyd med egen innsats. Han setter store krav til seg selv, og selv små glipper i 

meldinger og spill gjør at verdensmesteren blir misfornøyd. 

På de to første kampene siste helg ble det tap 6-24 for Høyland og seier 23-7 mot Hornslien. Dette 

var akkurat nok til at vi ledet med tre kamper igjen å spille. 

Så i kamp 7 gikk vi på årets mine. Vi møtte Midt-Trøndelag med landslagsspillerne Grøtheim, Tundal, 

Aa og Molberg. De spilte en fantastisk god kamp mot oss. Samtidig gjorde vi noen ruskefeil. Dette 

medførte katastrofetapet 2-25 etter at vi ble totalt overkjørt i løpet av kampens 32 spill. I ettertid kan 

vi nok finne noen småfeil som kunne gjort poengfangsten større for oss, men vi hadde nok uansett 

tap denne kampen klart med topp spilling fra oss. 

I nest siste kamp møtte vi en av de utfordrerne til topplasseringen, Møre og Romsdal. Etter aktuell og 

god spilling fra oss, endte kampen med 23-7 seier. Dermed var vi tilbake i toppen, og holdt 2. plassen 

før siste kamp. Lederne fra Midt-Trøndelag var på skuddhold, så vi hadde fortsatt muligheten. 

Våre motstandere i siste kamp var Telemark. Disse spillerne var allerede klare for nedrykk, og vi 

håpet at de hadde mistet noe av motivasjonen før møtet med oss. Men den gang ei. Telemark spilte 

god bridge, og beviste at ingen lag er å regne som walk-over i 1. divisjon. Vi tapte fortjent 9-21 og 

måtte ta til takke med den sure 4. plassen. 

Men neste år…….. DA SKAL VI KOMME PÅ PALLEN!!!! 


