
Kjære venner 

 

I ANLEDNING RUTERKNEKTS 75-ÅRSJUBILEUM ER GAMLEMOR BEDT OM Å GI 

KORTE GLIMT FRA KLUBBENS HISTORIE 

 

Ruterknekt er en aldrende klubb, men erfaren, sunn og aktiv! Hobbyen – eller sporten vår – går inn 

under kategorien intellektuell, krevende, alvorlig, morsom, underholdende og sosial. Det kan vi 

være stolte av! 

 

Jeg har vært en del av historien over 40 år (omtrent like lenge som Else-Mari og Elling) og jeg føler 

sterk tilknytning til miljøet. Tilfeldigvis var jeg formann da klubben rundet 40 år og 60 år og da 

hørte det liksom med å si noen ord om klubben.  Heldigvis finnes fremdeles protokoller fra samtlige 

år fra høsten 1942, og disse gir godt innblikk om samfunnsliv, det sportslige og det sosiale. Fram til 

60-årsjubileet hadde jeg lest gjennom samtlige. 

 

1942: I begynnelsen av krigen hadde flere idrettslag gått i dvale. En del menn i Freidig møttes visst 

en kveld i uken og spilte kort. Høsten -42 ble 36 av disse knektene enige om å møtes, danne 

bridgeklubb og søke opptak i Norsk Bridgeforbund. Men de fikk ikke lov å kalle klubben Knektene, 

det ble korrigert til Ruterknekt. 

 

Det var stor aktivitet og mange flinke spillere. Det var populært med sølvtøy som premiering, men 

etter krigen var dette mangelvare (det var ønskelig med innlevering av sølv for omsmelting)! 

Det gikk nærmere 30 år hvor det var ren herreklubb. Til å begynne med hadde de også sine årsmøter 

uten å ha med sine damer. Etter at BK Rita (dameklubb) inviterte til fest sammen og denne visstnok 

var svært vellykket, ble det endring på parsammensetningene. 

 

Det var god kvalitet over spillerne, de kvalifiserte seg for å spille KM og NM, og det var styret som 

bestemte hvem som skulle representere klubben. 

 

I 1972/73 var Ingeborg Harder første kvinnelige med styreverv. 

I 1975 ble Else-Mari Leirvoll første kvinnelige formann. 

 

Arne Hofstad i Adresseavisen og Elling Leirvoll i Arbeideravisa skrev om bridge hver uke – ikke 

bare om de store turneringene, men like gjerne om det som skjedde i klubbene. Hofstad hadde mye 

godt å si om BK Ruterknekt.  De tok bilder av kjente størrelser, men også av den gemene hop. Og 

selv folk som ikke kunne bridge, leste spaltene. Dette var vel absolutt de beste 

markedsføringstilak som da fantes. 

 

Økonomi: I Ruterknekt ble det gjennomført at 50 øre pr. medlem pr. spillekveld skulle settes av på 

egen sparekonto til bruk ved jubileer. Da skulle hjemmesittende ektefeller få delta på samme vilkår 

som spillerne. Ellers var mange driftige sjeler ivrige hjelpere på Bingo og skaffet på den måten 

gode tilskudd til klubbkassen. Else-Mari og Elling av blant disse. 

Kanskje er det en arv fra de som startet klubben å være interessert i sport og spill. Mange er 

Grasrotspillere – og takket være disse midler (+vinutlodning) er vi sponset med mange kroner som 

deltakere her i kveld. 

 

Bridgehuset: I 1982 ble vårt nåværende spillested innkjøpt av bridgekretsen – det så da ille ut, men 

gjennom mange og lange dugnadskvelder ble det skikk på huset. Ruterknektene var selvfølgelig 

med på dette arbeidet. Senhøsten -83 var det innvielse. En stor dag! 

 

 

1982: Stor jubileumsturnering ble vunnet av Geir Olav Tislevold og Glenn Grøtheim 



 

1992: Flott jubileumsfeiring på Savalen (bilder derfra henger i Bridgehuset). På etterfølgende 2-

dagers jubileumsturnering på Stav Gjestegård ble det benyttet handicap-utregning. Bjørn Olav 

Ekren og Geir Helgemo vant. Om jeg ikke husker helt feil startet de med minus 250 poeng!! 

 

I 1994 vant laget med Else-Mari Leirvoll og Wenche Sjøvold sin pulje i Seriemesterskapet for 

damer. Samme året vant Else-Mari og Wenke Trøndersk mesterskap for damer. 

 

1997: Ingeborg Harder og Petter Osbak vant KM mix og fikk dermed NM-deltakelse. 

 

1997: Trondheim feirer 1000-årsjubileum. Vi la inn en ekstra jubileumsfest (55 år) på Selbusjøen 

hotell. 

 

2002: Trøndersk mesterskap for damer vunnet av Annfrid Hansen og undertegnede, Wenche og 

Else-Mari nr. 3 og Hege Faber og Lena Fiplingdal nr. 6 – bra innsats fra klubben. 

 

Samme år feiret vi 60-årsjubileum på Kieglekroen. En ungdommelig festkomite fikk til en helt 

annerledes fest enn vi hadde hatt tidligere. På denne festen fikk også Elling NBF's fortjenestemerke 

på bakgrunn av at han i svært mange år hadde vært «sentral aktør for bridgens fremme, både lokalt 

og sentralt». Elling startet bl.a. Debutanten som kanskje noen av våre spillere startet i. 

 

Kommer ikke utenom å nevneWenche Sjøvold og Ivar Buan – søskenpar som har spilt sammen i ca 

45 år, krangler ikke og ligger stadig på topp på resultatlistene. Ekteparet Solveig og Ivar Ræder er 

også blant veteranene som gjør det godt. 

 

Avslutningsvis vil jeg si at det er hyggelig at klubben har fått stadig tilsig av nye medlemmer som 

synes å finne seg vel til rette. Dere er nå med i styre og stell – og det gleder en veteran å være 

sammen med dere på klubbkvelder og fester.                                             

   

 


