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NOEN ORD I ANLEDNING RUTERKNEKTS 65-ÅRSJUBILEUM 

 

Kjære venner 

 

Ruterknekt 1942-2007, 65 år – en klubb i sin beste alder – erfaren, sunn og 

aktiv. 

 

Hobbyen – eller sporten vår - går inn under kategorien intellektuell, krevende, 

alvorlig, morsom, underholdende og sosial. 

 

Dette har vært kjennetegn på Ruterknekt i alle år. Uten å vektlegge kategoriene 

vet jeg at det sosiale aspektet har vært trukket fram som spesielt viktig. Senest i 

går hørte jeg uttalt ”Ruterknekt er vel snart eneste klubben i byen som klarer å 

samle medlemmene til en fest.” 

 

Jeg har tidligere lest gjennom alle protokoller fra klubbens historie og samlet 

godbiter fra den tid i et lite hefte som vel de aller fleste har lest. Derfor tar jeg nå 

med bare ”noen knagger” til hjelp for hukommelsen – og for de yngste litt om 

klubbhistorien. 

 

Når det gjaldt jubileum var kjennetegnet lenge: Stor jubileumsturnering (40-50 

par til start) og senere jubileumsfest, det sportslige og det sosiale. 

 

 

1962 20 år – Referat fra Hofstads bridgespalte: ”Klubbjubileer er noe man 

vanligvis ikke ofrer så stor oppmerksomhet. Det blir for mange av dem, og 

begivenheten innskrenkes gjerne til en hyggelig sammenkomst for 

medlemmene. Men noen få klubber marker de runde tall ved et åpent 

arrangement og en av disse er Ruterknekt som i disse dager kan se tilbake på 20 

års virksomhet…..” Det følger et lengre intervju med formannen. 

 

1972 30 år – turnering i Trondheim og jubileumsfest på Væktarstua i Tydal 

Dette året kom også klubben seg til NM-finalen (Jon Fiskvik, Gunnar Skarholt, 

Thor Berthelsen, Leif Johnsen og Bjarne Aas) 

 

1982 40 år - turnering på Trønderheimen (vinnere Geir Olav Tislevold og 

Glenn Grøtheim) og jubileumsfest i Selbu 

 

1992 50 år - turnering (med handicap-beregning) på Stav Gjestegård (vinnere 

Geir Helgemo og Bjørn Olav Ekren – hvis jeg ikke husker feil startet de med 

minus 250 poeng!!). Den store jubileumsferden gikk til Savalen med kaffe- og 

wienerbrødstopp på Støren Bageri, strekk på beina og servering av Ivars 

spesiallagde vin på Kvikne og fest på Savalen 
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1997 55 år – tradisjonelt ikke jubileumsår, men Trondheim feirer 1000 år og vi 

syns vi har spart så mye penger at vi bevilger oss en ekstrafeiring i Selbu 

 

2002 60 år – for første gang ikke jubileumsturnering, og ikke flertall for å dra 

utenbys for å holde fest. Begynner vi å bli gamle? Elling ble tildelt NBF’s 

fortjenestemerke 

 

2007 65 år – gledelig invitasjon til jubileumsfest i Bridgehuset og jammen ta 

meg en liten turnering i forkant. Er vi på vei til en ny storhetstid?  

 

 

Vi skal hedre våre æresmedlemmer i kveld: 

 

Sigleiv Smistad som nå dessverre er meget syk, har styrt regnskap og økonomi i 

mange, mange år 

Elling Leirvoll har markert seg både sportslig, administrativt og i 

rekrutteringssammenheng. På 80-tallet deltok han i NM for veteraner sammen 

med Jon Fiskvik. Han er nå en uvurderlig ressurs som ryddesjef i huset 

Wenche Sjøvold har toppet utallige resultatlister og har hatt mange verv i 

klubben 

 

Ruterknektene har markert seg svært godt i Bridgehuset, både da huset ble kjøpt 

for 25 år siden og det store arbeidet som da foregikk for å skaffe klubbene et 

sted å være, og i forbindelse med nettopp avsluttet renovering i 2. etasje. Jeg ser 

på dette som et bevis for mange ressurser, godt vennskap og samhørighet i en 

hyggelig klubb. 

 

Lykke til med festen. 
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