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Nyslått norgesmester Terje
Lie fra Brigdeklubben Grand i
Ålesund inviterer flere med i
spillet. – Det passer for alle
og gir fin trening av tanke-
kraften. 

BRIDGE. Sammen  med makke-
ren Nils Kvangraven vant Lie
NM forrige helg. Det var ikke
noe tilfeldig blaff. Han har vun-
net før, og er helt i tetsjiktet. 

Tønsberggutten kom til Åle-
sund i 1997, og var så heldig å få
spille med legendariske Louis
Vegsund. Selveste storspilleren i
BK Grand. Ja, kjent over det gan-
ske land i sin levetid. Akkurat
som Lie er i dag.

Tradisjoner. Klubben har solide
og lange røtter. Miljøet har alltid
vært spesielt godt her. 

– Bridge er vel det mest sosi-
ale kortspillet av dem alle. Kan
minne om «amerikaner», men
bygger videre derfra. Utrolig gøy.
Du blir aldri utlært i bridge, sier
Terje Lie. 

Tankesporten er noe vi kan
holde på med hele livet, rekla-
merer han. Ingen aldersgrense
verken ned- eller oppover. Og
sporten er veldig demokratisk.
Det lille som trengs av utstyr,
holder klubben. 

– For utenforstående kan det
muligens virke vanskelig. Men
her som ellers venter det jo en
læreprosess for å bli virkelig god.
Om du vil konkurrere eller bare
kose deg med spillet, er opp til
deg. Alle får uansett innpass,
presiserer han. 

Terje Lie (48) var lenge leder
av BK Grand. Nå er han kretsle-
der. 

Under NM forrige helg tok BK
Grand også en fin fjerdeplass ved

Asbjørn Kindsbekken og Roar
Voll.

Skolen skuffer. For ikke lenge sia
glapp det imidlertid for bridge-
miljøet: De klarte ikke å komme
seg innenfor skolesystemet igjen.

Før om åra var nemlig tanke-
sport valgfag. Spill som sjakk og
bridge hadde plass i timepla-
nene. Det betød mye for snittal-
deren, og dagens beste spillere
vokste opp med åttitallets under-
visning. Effekten var der, altså.

I andre verdensdeler, særlig
Østen, står tankesport høgt i
kurs. Ikke i samme grad her
hjemme. Et paradoks? 

– I stedet tok skoleverket inn
andre ting jeg personlig synes er
langt rarere. Men vi har ikke gitt
opp kampen, altså, bedyrer Lie. 

Læringsevnen. Norge er regje-
rende verdensmester i bridge, og
har flere profesjonelle spillere
internasjonalt. 

– Poker er kjedelig i forhold!
Bridge er kortspillets Formel-1. Å
hevde seg krever stor konsentra-
sjon og mental kondisjon. 

Av samme grunn kan brigde
være gulle godt for ungdom. 

– Ja, spillet bedrer læringsev-
nen din. Det er bevist mange
ganger. Dessuten må du samar-
beide, noe som er langt viktigere
enn personen. 

I en tid da stadig flere for-
svinner inn i virtuelle virkelighe-
ter foran dataskjermen, vil Lie
gjerne peke på at spillet deres
foregår «live» her og nå. I et bok-
stavelig talt levende miljø.  

– Du trenger ikke være noen
stor matematiker for å lykkes.
Litt lærer vi langsmed, også. 

BK Grands status minskes ikke
akkurat av det faktum at klubben
skal arrangere NM i 2013. Som
de også gjorde i 2010. 

– Vi tolker dette som en stor
anerkjennelse av arbeidet vårt,
sier en stolt Terje Lie. 
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Kortspillets Formel-1

SOSIALT. BK Grand har eget lokale i Ystenesgata. Klubben har alltid vært blant de best drevne i landet. Midt i bildet regjerende norgesmester Terje
Lie, som skal holde kurs utover høsten.

Du trenger ikke 
være noen stor
matematiker 
for å lykkes

TERJE LIE

Hurtigruta: I dag er «Kong Harald» nordgå-
ende hurtigrute, mens «Midnatsol» er sørgå-
ende. På torsdag går gode, gamle «Lofoten»
nordover, mens «Vesterålen» er sørgående.

Storneskaia: «Grand Mistral», Flåm - Olden. 


