
 

 

2007 - Klubben i mitt hjerte   

Klubben i mitt hjerte – uten tvil - 

 

BK Ruterknekt i Trondheim – 65 år i 2007 
av Reidun Bogen 

 

Etter å ha vært medlem i ca. 30 år, kan jeg gå god for at dette er klubben i mitt hjerte. 

Bridgekveldene på torsdager er nærmest hellige. Det skal mye til før andre aktiviteter får 

førsteprioritet. Og slik er det for de aller fleste medlemmene, eldre som yngre. 

 

Tilfeldigvis var jeg leder (formann) i klubben både i 1982 og i 2002, altså i jubileumsårene 40 og 60 

år. Det er da påkrevd at man sier noen ”vettuge” ord. Heldigvis var protokoller fra første dag intakte. 

Det var til god hjelp og ga meget interessant lesing. Et apropos: Klubben kan fort bli historieløs hvis 

man ikke sørger for å skrive protokoller og oppbevare disse. 

 

 

”Knektene” startes 

En mørk høstkveld i september 1942 møttes 36  menn for å stifte en 

bridgeklubb. På den tiden kunne det vel være godt å komme sammen i 

fredelig kappestrid en kveld pr. uke. 

 

Initiativet kom fra Bjarne Dalhøy, Einar Landrø og Trygve Wik. 

 

Vi merker oss at man allerede fra første kveld førte formell protokoll, 

bestemte seg for innmelding i Norsk Bridgeforbund og ta i bruk 

forbundets lover for klubber. 

Navnet endres til Ruterknekt  

Allerede 13.10.42 …”referertes skrivelse fra Bridgeforbundets hvor forbundet nekter å godta navnet 

Knektene som klubbens navn. Det blev enstemmig besluttet å forandre navnet til BK Ruterknekt”. 

Medlemsvilkår 1943 

Spilling: tirsdager kl 1830 på Dampkjøkkenet. Kontingent kr 5,00 pr år + kr 1,00 pr spillekveld. Alle 

spillere er forpliktet til å representere klubben. Turnering for 20 medlemmer: 19 kvelder med premier 

og en ekstraturnering hvor de 10 beste spiller NS og de 10 dårligste spiller ØV. 

Festlig samvær 

Ruterknektene satte stor pris på de festlige samvær – før jul, etter generalforsamlingene, ja, også på 

klubbkveldene! Det siste var nok ikke helt bra, for i 1947 er det styrevedtak om å endre spillested til 

hotell Phoenix. 

Hva med klubbmoralen og hva med damene? 

I 1948 ble det spilt med bare seks bord, og det ble antydet en krise for klubben. Ulike turneringer ble 

forsøkt, bl.a. mix-turnering som ikke var dame+herre, men tvunget skifte av makker. Det var jo bare 

menn som spilte i klubben. 

 

1960: Fortsatt er det bare menn som spiller i klubben. Løsere former for valg av styre? 

Kontingentrestanser? Indre anliggender? Protokoll fra generalforsamlingen sier litt om dette. Den 

konkluderer også med at fest med damer bør bli formen for ettertiden. 
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Men hva i all verden skjer året etterpå?  "Ved en rundspørring som formennene hadde foretatt blant 

spillerne var det i år liten stemning for at det skulle delta damer ved den etterfølgende festlige 

sammenkomst. Styret sluttet seg enstemmig til dette.”I 1963 inviteres damebridgeklubben Rita til 

spille- og hyggekveld på Ørnhuset, da med ektefeller. Flere år går før damene kommer med i 

klubben.  

 

Uten å være helt sikker, mener jeg å lese at Ingeborg Harder var første kvinnelige styremedlem i 

72/73, mens Ruterknekt fikk første kvinnelige formann i 1975. Det var Else-Mari Leirvoll. 

Sosialt engasjement 

Styrets forslag om å betale den faste kontingenten til sportsklubben ”Freidig” ble ikke vedtatt, men et 

beløp ble allikevel bevilget for det kommer takkeskriv fra sportsklubbens gutteavdeling for bidrag til 

premier og innbydelse til Trondheimsmesterskapet. 

 

Til tross for forholdsvis lav kontingent, var klubben stadig framme med sine bidrag: 

I 1948 møtte Ruterknekts representanter med bundet mandat på kretstinget. De skulle foreslå ..”at 

hver enkelt klubb yder et beløp på kr 50,- til hjelp for en verdig avvikling av NM i 1948”, og i 1955 

ble det vedtatt å bevilge kretsen kr 20,- i anledning jubileumsåret.  

Aktiviteter 

Medlemmer som viste gode resultater, ble utnevnt som representanter for klubben til diverse 

turneringer, det være seg KM lag og par, NM lag og par, Eliteturneringen, Centrums 

jubileumsturnering, Hjerteresscupen, interkretskamp mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Det sies at 

”..for de spillere som har representert klubben, har sesongen vært meget anstrengende”. Det var jo 

stort sett de samme spillerne som skulle redde klubbens ære. Periodevis gjorde klubben det svært 

godt resultatmessig. 

 

Klubben var også flink til å invitere og delta i vennskapskamper med Forcingklubben, Trondhjems 

Bridgeklubb og andre, bl.a. arrangerte de lagkamp for ikke representasjonsspillere. 

 

Ved første jubileum, 10 år, ble det arrangert jubileumsturnering med 78 par til start og klubbens egne 

Landrø-Aalberg vant turneringen. Det samme året finner vi at Fiskvik-Rønnes ble nr. 1 i Dovres B-

cup. I parentes bemerket: I år (2002)   50 år senere - er Fiskvik fortsatt stadig i tet i 

klubbturneringene!! 

 

Da klubben rundet 30 år, var det både jubileumsfest med stor deltakelse og jubileumsturnering med 

44 par til start. Den ble vunnet av Brækstad-Lykke, Forcingklubben. Av protokollen kan vi lese at 

dette året vel var det beste året så langt. Klubben stilte med 3 lag i NM lag, hvorav førstelaget gikk 

videre til finalen. 

Premiering i etterkrigstid 

Det ser ut til at klubbturneringene ble godt premiert – med sølvtøy. Men i 1948 var det 

etterdønninger etter krigen – ”…sølv var umulig å skaffe i år uten innlevering”!! 

Veteraner  

Fra begynnelsen av 50-tallet kommer mange av klubbens støttespillere med. Vi minnes bl.a.  Aas, 

Skaugstad, Bertelsen, Skarholt, Næss, Fiskvik, Smistad, Reitan, Langø og Sneve-brødrene. 

 

De fleste av disse hadde ulike verv over lang tid, så også Harder-Harder som kom med på 60-tallet 

og fra 1972 Sjøvold-Buan og litt senere Leirvoll-Leirvoll. 
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Det skal spesielt bemerkes at Smistad-Guttormsen har vært makkerpar i over 50 år og er fortsatt like 

gode venner. Det samme kan sies om søster/bror-paret Sjøvold-Buan og ekteparet Else-Mari og 

Elling Leirvoll som har kampert sammen i over 30 år og fortsatt stadig er i tet på klubbens 

resultatlister. Det er ikke mye krangling i disse makkerparene! 

Ruterknekt 40 år i 1982 

Nok en gang stor jubileumsfest og jubileumsturnering. Markante bridgeskikkelser i dag, Glenn 

Grøtheim og Geir Olav Tislevoll (GeO) stakk av med førstepremien. 

 

 

Ruterknektene i aktivitet på flere områder 

- Trondheim Bridgekrets og Forcingklubben stod som arrangør av Norgesmesterskapet i bridge 20.-

26.05.82. Mange Ruterknekter deltok i arrangementet og fikk følgende takk fra de ansvarlige (Odd 

Osen, Jomar Zahl og Mary Lystad): 

 

”Så fastslår vi: 

HVILKEN GJENG, I BRIDGESAMMENHENG! 

Resultater og informasjonsmateriell – streving med småsaker kveld etter kveld, 

mye utmerket administrering – og en eviglang spillkortsortering. 

Slurving vi betviler – ved skriving av stensiler. 

Plakater og slipper – helt uten glipper. 

En service-tropp, med effekten på topp,  

dessuten et salg av billett og program – så budsjettet for NM ei blir oss til skam. 

Din innsats har bridge-NM preget – du takkes av ”arr.komm.” så meget.” 

 
Å få en fin takk på rim var hyggelig – i strevet hadde vi jo også hatt det gøy! 

 

PS! Vi minnes godt X antall kofferter med kortmapper som skulle hånd-dubleres til de mange 

turneringene. 

 

-  Trondheim Bridgekrets kjøper eiendom i Brattørveita 10 for å skaffe spillelokaler til 

Trondheimsklubbene. Huset var gammelt, skittent og hadde stort behov for renovering. Men mange 

bridgespillere tok på seg arbeidshyret – så også mange Ruterknekter – og etter utallige arbeidstimer 

stod huset ferdig til innflytting 29.10.83. Her har Ruterknekt hatt sine spille kvelder siden den gang 

og vi deltar fortsatt aktivt i dugnadsarbeid for å berge huset. 

 

- For å skaffe inntekter til Bridgehuset, var man i en periode delaktige i bingo-arrangementer. Også 

her var Ruterknektene naturlig med. 

1992 – 50  år 

Vi entret buss som skulle ta oss med til Savalen. Underveis var det kaffestopp med wienerbrød fra 

Størens bageri, innlagte konkurranser, røykepause-stopp på fjellet med overraskende servering av 

Ivar Ræders nydelige vin, servert i høye stettglass og med flere overraskelser i løpet av helgen. 
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Deretter ble det arrangert jubileumsturnering på Stav Gjestegård, med handicap-utregning. Stor 

deltakelse og mange premier fra Nils Ellingsen og Anne-Ma’s. Førstepremievinnere her ble Bjørn 

Olav Ekren og Geir Helgemo fra Studentenes BK. 

 

Ti-året fram til 60-årsmarkeringen 

Økonomi:  I flere år hadde noen ildsjeler jobbet med bingoarrangement og med inntekter derfra 

styrket klubbkassen. Den som holdt ut lengst var Elling. Han er fortsatt ivrig med loddsalg på 

klubbkveldene. Dette kommer så absolutt medlemmene til gode. Klubben har en sunn og god 

økonomi. Det ble vedtatt et stort beløp til 60-årsjubileet, slik at egenandelen skal bli meget lav.  

 

Damene kommer: I 1994 vant laget med Else-Mari Leirvoll, Wenche Sjøvold og Kirsten Rognstad 

sin pulje i Seriemesterskap for damer. Samme året vant Else-Mari og Wenche Trøndersk mesterskap 

for damer. 

 

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

 

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

Selbusjøen hotell. Populært og vellykket. 

 

2002 Trøndersk mesterskap for damer: 15 par til start. Ruterknekt gjorde seg godt bemerket: 11 

damer startet. Annfrid Hansen-Reidun Bogen ble trønderske mestere, Wenche Sjøvold-Else-Mari 

Leirvoll nr. 3 og Hege Faber-Lena Fiplingdal nr. 6. 

Snipp, snapp snute – 60 år er ute 

På årsmøtet 2002 var det sterke røster for at jubileumsfesten denne gangen skulle legges til byen, og 

slik ble det. Den går av stabelen 26.10.02. 

 

En ungdommelig festkomite bestående av Lena Fiplingdal, Tommy Mellingen, Randi Hellem med 

bistand av kasserer Annfrid Hansen har funnet fram til et arrangement som heter Middelaldergilde i 

Kieglekroen. En helt annerledes fest enn vi har hatt tidligere.  

 

Det ropes høyt om krise i forbund og kretser, dårlig økonomi, liten deltakelse i turneringer, sterkt 

engasjement for å få klubbene til å holde kurs for nybegynnere, bedre det sosiale miljø etc. 

 

Vi kan vel være enige i at deltakelsen i turneringer kunne vært bedre, og vi må bare håpe at den 

utadrettede virksomheten igjen tar seg opp.  

 

Ruterknekt har meget stabilt medlemstall. Det har vært spilt med 8 til 10-11 bord i lang tid. Etablerte 

spillere og studenter har vært medlemmer i perioder, flere spillere har kommet over fra Debutanten 

og alle har vært tatt godt imot av ”den gamle garde”.   

 

En sosial profil har vært et godt kjennetegn på klubben.  

Ting som kom og som ble borte 

 Det innføres vandrepokaler til de to spillerne som scorer flest poeng i løpet av tre år – alle 

klubbturneringer medregnet. 

 

 Det ble vedtatt at de som spilte med vikar ikke fikk godkjent score over 60 % (skulle ikke ha 

muligheten til å leie inn toppspillere for å fikse på resultatet!). 

 



 

 

2007 - Klubben i mitt hjerte   

 Regnskapsmessig ble det i mange år satt inn på egen konto kr 0,50 av hvert enkelt medlems 

kveldskontingent. Dette skulle være bidrag til års- og jubileumsfester. Tanken var at alle 

hjemmesittende ektefeller skulle få sin ”premie” – være med på samme vilkår som spillerne. 

 

 I Trondheim hadde vi to aviser med store bridgespalter – Adresseavisen med bridgeskribent 

Arne Hofstad og Arbeider-Avisa med Elling Leirvoll i samme rolle. Der var det gode 

muligheter for forhåndsomtale av aktiviteter og med god resultatservice. Bilder av vinnere i 

ulike turneringer og av ”vanlige” spillere noen kvelder i sommerbridgen. Dette ble lagt merke 

til av mange lesere langt utover bridgemiljøet. Kanskje var dette av de beste 

markedsføringstiltak i rekrutteringssammenheng?  

 

Klubbens æresmedlemmer 

Ved 30-årsjubileet ble de første æresmedlemmer utnevnt. Det var Jon Fiskvik og Bjarne Aass. 

I dag har vi følgende æresmedlemmer: 

 

 

   

      Elling Leirvoll     Sigleiv Smistad         Wenche Sjøvold 

”Knektenes broderskap” – regissert av Elling 

I høytidelige ord og vendinger har Elling fra tid til annen på klubbens årsfester tildelt adelstitler 

knyttet til en eller annen hendelse. Verdige mottakere har vært Sverre Aars som ble utropt til ”Ridder 

med den lange nese”, Wenche Sjøvold ”Grandhai”, Helge Stanghelle ”Humørstikk-spilleren”,  

Gunnar Næss ”Monseigniur dansant acrobatique”, Jon Fiskvik ”Æresmedlem i særklasse”, Leif 

Reitan ”Naboenes gode beskytter”. Kirsten Rognstad ”Landeveiens danserinde”.  Smistad og 

Guttormsen er også tildelt utmerkelse, men der savnes dessverre titlene. 

 

I tillegg er utdelt æresbevisninger til ikke-medlemmer Jomar Zahl: Auksjonarius publicus”, Frans 

Sjøvold ”Bridgens ABECEDARIUM” samt trofast ensemble El Janita ”Riddere av den hvite katt”. 

Elling blir hedret 

På jubileumsfesten var Norsk Bridgeforbund representert v/ Kyrre Tangen og Trondheim Bridgekrets 

v/ John Våge. 

 

Kyrre Tangen framførte en overraskende og meget hyggelig hilsen fra NBF og tildelte Elling 

Leirvoll NBF’s fortjenestemerke på bakgrunn av at han i svært mange år har vært en sentral aktør for 

bridgens fremme, både lokalt og sentralt. 

 
Kriteriene for å få fortjenestemerket er: 

”Medlemmet må ha nedlagt en bemerkelsesverdig innsats i klubb- og/eller krets-

administrasjon, eller på annen måte ha utmerket seg slik at det naturlig settes likhetstegn 

mellom vedkommende og bridge generelt.” 


