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Helse: – Bridgen har gjort kreftbehandlingen lettere

– Jeg ba om å få 
fremskyndet stråle-
behandlingen for å 
rekke EM, sier Stine 
Holmøy (41).

Bergen

Eirik Langeland Fjeld
eirik.fjeld@ba.no

For under et år siden var hun al-
vorlig syk og måtte gjennom tøff 
behandling. Siden har hun repre-

sentert Norge i EM, i helgen spil-
te hun NM og nå er hun OL-klar i 
bridge.

– En god bridgespiller må ha 
sans for tall og logisk tankegang. 
Det er litt teori og prosentreg-
ning, sier Stine Holmøy til BA.

– Og det krever konsentrasjon, 
legger hun til.

Torsdag reiser Holmøy, som til 
daglig er eiendomssjef i BKK, til 
Lille i Frankrike for å represen-
tere Norge i bridge-OL.

Oppkjøringen har vært mildt 
sagt beintøff.

– Jeg ble operert for brystkreft i 
oktober. Så var det cellegift i bøt-
ter og spann og deretter strålebe-
handling, forteller hun.

– Trente mye og spiste sunt
Mens hun var syk ble hun tatt ut 
til EM.

– At jeg skulle til EM var en vold-
som motivasjon. Jeg trente mye 

og spiste sunt. Av og til spilte jeg 
bridge. Dette var grunner til å 
komme seg opp av sofaen og ut. 
Bridgen har gjort det lettere å 
komme gjennom kreftbehandlin-
gen, sier Holmøy.

I juni var hun i EM i Dublin.
– Jeg spurte på Haukeland om 

jeg kunne fremskynde strålebe-
handlingen litt, sånn at jeg rakk 
EM. 

– Det var de positive til. Jeg fikk 
den siste behandlingen på en fre-
dag. Mandag reiste jeg til Dublin, 
forteller hun.

14 dager
Nå er det OL som står for døren.

– For å være helt ærlig så er vi 
ikke i verdenstoppen, ler hun.

– Hvis vi kommer videre fra det 
innledende gruppespillet og til 
kvartfinale, skal vi være fornøyd, 
sier hun.

Konkurransen går over 14 dager 
og krever sine kvinner og menn.

– Kreftbehandlingen hemmer 
meg nok litt fortsatt. Jeg blir for-
tere trøtt.

Kontroll i oktober
I oktober skal hun på ettårskon-
troll. 

Hun er ikke erklært frisk, men 
alt tyder på at behandlingen har 
virket som den skal.

BLE rEddEt av godE kort

OL-kLar: Stine Holmøy (41), eiendomssjef i BKK, ble operert for brystkreft i fjor høst og tok siste strålebehandling i juni. Her er hun under NM i bridge i Fredrikstad i helgen. FOTO: KirSTeN ØySTeSe, BKK

Jeg fikk den 
siste behand-

lingen på en fredag. 
Mandag reiste jeg 
til Dublin.
OL-deLtaker StINe HOLMØY (41)
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»» Bridge er verdens mest spilte spill.
»» Det er et kortspill for fire personer.
»» Spillerne får navn etter hvor de sitter rundt bordet. Nord spiller på 
lag med Syd. Øst på lag med Vest.

»» De som sitter overfor hverandre danner et makkerpar, og de to 
parene spiller mot hverandre.

»» Spillet spilles med vanlig kortstokk.
»» Selve spillet går ut på at du sammen med din medspiller (makker) 
skal ta så mange stikk som mulig. Et stikk består av et kort fra hver 
av spillerne. Den spilleren som har lagt på det høyeste kortet i den 
utspilte fargen vinner stikket.

»» Esset er høyest, toeren lavest.
»» Kilde: bridge.no

Fakta
Bridge

BLE rEddEt av godE kort

OL-kLar: Stine Holmøy (41), eiendomssjef i BKK, ble operert for brystkreft i fjor høst og tok siste strålebehandling i juni. Her er hun under NM i bridge i Fredrikstad i helgen. FOTO: KirSTeN ØySTeSe, BKK

PÅKJØRT: 22-åringen skal ha løpt langs bussen da han falt og ble 
overkjørt. LeSerBiLDe

Bryggen og Torget er et 
utsatt sted for bussjåførene 
om natten, sier driftssjef i 
Nobina, Odd Erik Hovde. 
Natt til i går gikk det galt.

SENTRUM

Geir Jetmundsen 
Bente-Line S. Flatekvål
nyhet@ba.no

Den 22-år gamle mannen skal ha 
løpt langs siden på bussen da han 
falt og kom under hjulet. Han ble 
alvorlig skadet i ulykken, som 
skjedde i et risikofylt område.

– Her er det tett trafikk, samti-
dig som det er mange berusede 
mennesker i gatene. Det er van-
skelig for bussjåførene å få over-
sikt, sier Hovde til BA. 

Det var litt etter klokken tre 
natt til i går at 22-åringen ble på-
kjørt av bussen på Bryggen ved 
Finnegården. Mannen hadde et 
åpent brudd i et ben og ble kjørt 
til Haukeland universitetssykehus 
med ambulansen for videre be-
handling.

– Ifølge foreløpige vitneopplys-
ninger fremkommet på stedet, 
skal mannen ha løpt ved siden 
av bussen, snublet og så blitt på-
kjørt, opplyser operasjonsleder 
ved Hordaland politidistrikt, Erik 
Hole.

Den ene foten hans skal ha 
kommet under det ene hjulet på 
bussen.

I en pressemelding i går for-
middag meldte Haukeland uni-
versitetssykehus at den 22 år 
gamle mannen er alvorlig skadet.

Bussen mannen ble påkjørt av, 
var på vei til Knarvik med passa-
sjerer. 

Dramatisk
– Det gikk en Nobina-buss til Hol-
snøy fra sentrum på samme tid. 
Tilfeldigvis var en Nobina-ansatt 
passasjer på denne bussen. Buss-
sjåføren på Holsnøy-bussen og 
hans kollega kom raskt til skade-
stedet for å hjelpe til, sier Hovde. 

Han forteller at ulykken ble 
oppfattet som dramatisk av pas-
sasjerene. 

– Den skadde ble frak-
tet til Haukeland med am-
bulanse, sier Hovde.  
Passasjerene som satt på Knarvik-
bussen ble flyttet over til Holsnøy-
bussen. 

– De kom seg hjem til slutt, men 
da noe forsinket. 

Ingen andre ble skadet i ulyk-
ken. 

– Vi følger opp bussjåføren. 
Dette har vi rutiner på. Men det 
går bra med ham. Han sier han 
er klar til å kjøre buss igjen, sier 
Hovde.

Alvorlig skadet 
etter påkjørsel

– Til høsten skal Bergen aka-
demiske bridgeklubb arrange-
re nybegynnerkurs. Jeg håper 
mange kommer, sier Holmøy.

Det har vært en begivenhets-
rik vår og sommer. I juli kom 
hun tilbake i jobben sin, der 
hun foreløpig trives godt. Til 
intern-avisen har hun uttalt 
seg om fremtiden.

– Jeg hadde ikke hatt noe 
imot å spille bridge på heltid, 
men det er også en veldig fin 
hobby som jeg varmt anbefa-
ler.


