
Heder og ære til styre, festkomite og alle 
medlemmer



Jubilanten
er en livskraftig klubb med mange spillere – eldre og yngre – som 

møtes hver torsdagskveld i Bridgehuset i Trondheim.

Det sosiale aspektet har bestandig vært lagt stor vekt på – derfor 

er jubileumsfester og årsfester av stor betydning. 

Protokoller finnes fra 1942. Oppsummering av disse er laget, 

og dette er forsøk på mimring med bilder.



BK Ruterknekt 40 år

Jubileumsturnering på Trønderheimen

Jubileumsfest i Selbu



Wenche  og  Birgit 

sammen med Sverre 

Haug som da var 

kretsleder



Harry Torp og frue 

sammen med Mary 

Lystad (forbunds-

representant)



Reidar og Solrun 

Sundet



Vinnere ble Geir Olav Tislevold og Glenn Grøtheim



Ingeborg Harder, 

Torleif  Rolfsen, 

Tore Stene



Olsson (med ryggen til) og Lian spiller mot Leirfall 

og Nitter – Elling (turneringsleder?)



Her kan man vel 

skimte

Harald Michaelsen 

og Einar Asbjørn 

Brenne 

Mot … Stormo og

…



Terje Berg og 

Gerd Aa

Mot Per Mælen



Kine Stene og Else-

Mari Leirvoll som 

vanlig i fullt arbeid 

med utregningen



BK Ruterknekt 50 år

Jubileumsfest på Savalen

Jubileumsturnering på Stav Gjestegård



Etter røykepause på Støren med påfyll av kaffe og wienerbrød fra Størens 

bakeri, gikk ferden videre mot Savalen. 

Ny røykepause på Kvikne – og da kom den store overraskelsen: 

Formann Ivar hadde laget jubileumsvin som ble servert i stettglass da 

folket kom ut av bussen





Wenche Sjøvold, Kjellrun Buan, Else-Mari og Elling Leirvoll koser seg på fjellet 



Festkomiteen kledd 

i finstas

Draktene er designet og sydd  for klubben ved 

sømavdelingen, Brundalen videregående skole



Formann Ivar Ræder holder tale





Tid for «medalje-

dryss»



Æresmedlem Jon Fiskvik fester æresmedlemsmedaljen på Sigleiv Smistad



Else-Mari Leirvoll mottar formannsklubba



..og her takker 

Elling for 

æresmedaljen og 

formannsklubba



Arvid Sneve m/ frue



Ikke-spillende fruer



Ivar og Kjellrun 

Buan



Reidun Moe, Jarle Fiskvik, Ingeborg Harder,  Kjell Krogshus



Solrunn og 

Else-Mari



Solrun, Reidun og 

Solveig



Birgit og Solveig



Reidun Bogen,

Jan Henriksen



Birgit 

Selbekk, 

danseløven 

Gunnar 

Næss og

til høyre

Leif Sneve



Frans, Wenche 

og Birgit



Nils Ellingsen 



Godt sponset av AnneMa’s

v/ Nils Ellingsen

Vinnere ble Geir Helgemo og Bjørn Olav Ekren

De startet med minus 250 poeng!!



Jubelår i Trondheim

Ruterknektene velger å legge inn ekstra 

jubileum – 55 år -

Selbusjøen hotell



















Reidun Moe fylte 50 år denne dagen og fikk en liten påskjønnelse



Solveig og Ivar Ræder



Turid Myhre og Gunnar Næss sammen med lokale dansemusikere





BK Ruterknekt 60 år

Jubileumsfest på Kjeglekroa i Trondheim



Klubbformann Reidun Bogen serverer velkomstdrink



Knut Trondsen, Kari Vangen og Arne Stabursvik



Tor Einar Erlandsen og Nils Ellingsen m/ damer



Åse Tårnesvik, Annfrid Hansen og Audun Brandegg



Konrad Haugum, Ivar Buan, John Vaage, Reidun Bogen





Middelaldergilde – enkel pådekning









Festkomiteen v/ Randi Hellem gir roser til mennene



.. og Andre til damene



Kyrre Tangen hilser fra NBF



Kretsleder John Vaage takket for innbydelsen





Kyrre Tangen hilser fra  NBF …..



.. og overrekker NBF’s fortjenestemerke til Elling Leirvoll







Ivar Ræder mottar klubbens æresbevisning



En svingom før kvelden var over



Konrad den omsorgsfulle på hjemvei



BK Ruterknekt 70 år

Jubileumsfest på

Ørland Kysthotell



Siste spillekveld for sesongen 2011/12

Utnevnelse av æresmedlem

Utdeling av formannsklubbe

Det store vinlotteriet

Siste tre runder i turneringen



Seremonimester

Elling har noe å 

berette:



Han ber Ivar Buan 

tre fram for å 

motta medalje og 

hyllest som 

«Æresmedlem i 

særklasse»



Wenche Sjøvold 

gratulerer sin 

bror Ivar Buan 

med medaljen –

og takker for 40 

års trofast 

makkerskap i 

BK Ruterknekt



Elling har mer 
på hjertet og ber 
klubbleder Bjørn 
Pedersen komme 
fram for å motta 
klubbens 
formannsklubbe 
og ga han 
samtidig tittelen 
«Bjørn med 
hammeren»



Ivar Buan har gitt sin 

søster Wenche Sjøvold 

en hilsen og takk for 

godt makkerskap 

gjennom 40 – førti – år 

i BK Ruterknekt.

Klubben er glad for å 

ha slike stødige 

spillere.

Øverst på 

resultatlistene er de 

stadig vekk!



Det store 

vinlotteriet er 

tradisjon på 

avslutnings-

kveldene































• Protokoller finnes fra alle år siden stiftelsen

• «Glimt fra en livskraftig bridgeklubbs 70-årige historie» er 

et sammendragshefte fra protokollene  v/ Reidun

• NBF’s medlemsblad  oppfordret klubbene til å fortelle  om 

klubben i sitt hjerte, Reidun skrev innlegget «BK 

Ruterknekt i Trondheim – 65 år i 2007»

• Æresmedlemsmedaljer  

• Formannsklubbe (produsert ved verkstedmakerlinjen, 

Brundalen videregående skole)

• Festkomitedrakter til 50 årsjubileet (designet og produsert 

ved sømavd. Brundalen videregående skole)

• Utkast til billedarkiv



Dette var noe av det som finnes av 

billedmateriale i forbindelse med 

BK  Ruterknekts arrangementer.

Rundt omkring finnes sikkert mye mer.

Hvis noen vil bidra, er det hyggelig.

Foreløpig er det en hilsen fra

Ivar Ræder og Reidun Bogen


