
Bridge og golf – en unik kombinasjon ! 

 

Å kombinere bridge og golf byr på unike muligheter til å utfordre  både våre 

mentale og fysiske sider, men til nå har denne typen turnering vært bortimot 

ikke-eksisterende her til lands, i alle fall i offisiell sammenheng. 

 

Norsk Senter for Seniorutvikling i Melsomvik, Stokke har sammen med Norsk 

Bridgeforbund og Norges Golfforbund tatt initiativ for å gjøre kombinasjonen 

kjent og tilgjengelig, og den aller første samlingen fant sted 12.-14. september. I 

utgangspunktet med 26 deltakere, men av ulike grunner måtte noen trekke seg 

slik at det var 19 forventningsfulle personer som inntok Senteret kl 17 på 

onsdag. Etter en presentasjonsrunde og deilig 3-retters middag var det klart for   

en gjennomgang av grunnprinsippene i et naturlig meldesystem i bridge, mens 

de som var ukjente med spillet, ble ledet de første skrittene mot forståelse av 

keiseren blant kortspill. 

Med værgudenes absolutte velsignelse ble torsdagen innledet med pargolf på 

Vestfold Golfklubb, mens de som hadde minimal erfaring med hvite ballers 

flukt over grønt gress fikk kyndig instruksjon hos George Beal, banens pro. Etter 

en smakfull lunsj i banens kafeteria gikk turen til Melsom igjen og 

bridgeturnering over 21 spill samt fortsatt begynneropplæring. Kvelden ble 

avsluttet med 3- retters festmiddag og bløtkake samt innleid spillemann og 

trubadur  som bidro virksomt til god stemning 

Fredag formiddag var det bridgeturnering med 14 spill og fortsatt begynner-

opplæring, og kurspakken ble avsluttet på Vestfold golfbane  med en runde på  

9-hulls banen samt premieutdeling. Torsdagsturneringen ble vunnet av Tove og 

Gunnar Buene foran Jean Campbell og Solveig Moen med Mona Conradi og 

Grete Helèn på den tredje pallplassen. I fredagsturneringen var rollene byttet 

om. Jean og Solveig var helt overlegne etter en knallinnsats ved bridgebordet og 

ditto på golfbanen med bl. a en eagle av Jean. Tove og Gunnar ble henvist til 

2.plassen, mens Jostein Vinnes og Normann Møgster ble nummer 3. 

Etter deltakernes reaksjoner å dømme var opplegget en suksess, og vi vil 

definitivt arbeide videre for å utvikle konseptet. Med enda flere deltakere vil det 

blant annet være lettere å dele inn i grupper basert på ulikt kompetansenivå. 


