
RUTERNÅLTURNERING I 

KVINESDAL 27. MARS 

 
 

Ruternålturneringer på Sørlandet er definitivt 

kommet for å bli. Lørdag 27. mars ble den andre 

ruternålturneringen i Kvinesdal arrangert med 

deltakelse av 18 par fra Nærbø i vest til 

Birkeland/Lillesand i øst. Viktigheten av slike 

turneringer er stor med tanke på å presentere 

turneringsbridgen for relativt uerfarne 

bridgespillere.  

 

Rammen rundt arrangementet er de aller beste med 

gode lokaler og en (etter beste evne) best mulig og 

profesjonell gjennomføring.  Det er ikke tidspress, 

men vektlegger at spillerne (innenfor rimelighetens 

grenser) ikke må stresse for å bli ferdig med 

runden. I turneringen ble det gjort presentasjoner av 

Ruter 7 arrangementet den 19. juni. Vi benyttet 

også anledningen til å presentere Norsk 

Bridgeforbund sitt nye opplæringsmateriell ”Spill 

bridge”. (De første 1000 bokpakkene av ”Spill 

bridge 1” ble revet vekk i løpet av 5 måneder.) 

 

 
Et nytt bekjentskap fra Nærbø. Helga W Stangeland (t. h) og 

Kari W stangeland. Helga er forøvrig den som holder Daniel 

Ueland i ørene. 

 

Marit sin revansje 
 

Marit ofret seg forrige helg ved å ta regnskapet 

under KM, selv om hun aller helst ville spille. 

Ekstra gledelig var det at damen gikk bort og ble 

 
nummer 2 i turneringen. Før siste runde ledet hun 

og makker Arvid med 4 poeng, men en middels sist 

runde gjorde at Marius og Terje passerte dem med 

1 poeng.  
 

 

 

Comeback av Nina 
 
Nina har hatt en pause fra bridgen som en følge av 

”produksjon” av nye små bridgespillere. Virkelig 

gledelig å se henne tilbake ved bridgebordet. På 

lørdag spilte hun med Rune og tok små 

ammepauser under turneringen.   

 

 

 
 

Nina, Gerd og Rita 
 

 

 
 



Legg dere i minne navnet 

Ronny Kolnes. 
 

Nevøen til Vidar har et enormt talent, kanskje ikke 

så merkelig med tanke på hvem han slekter på. I 

helga spilte Ronny sin aller første turnering 

sammen med Frank. Før siste runde låg de på 

premieplass, men måtte ta til takke med plassen bak 

premie tilslutt. Dette er en spiller vi vil få se mye til 

i årene framover. 

 

 
 

SLUTTRESULTAT 
Etter en jevn turnering der det hele tiden skiftet om 

tetposisjoner trakk Terje og Marius det lengste 

strået, kun ett fattig poeng framfor Marit og Arvid. 

Vi vil takke deltakerne og Kvinesdal for en flott 

bridgeturnering og håper dere som deltok 

promoterer turnering vilt og uhemmet slik at vi 

neste år blir enda flere.  
 

 
 

 
 

 

 

 

Farsund BK med et nytt stortalent 

 

RUTER 7 ”fargeklatten” 
Ruter 7 er en utadvendt klubb og setter virkelig 

farge på arrangementet. Svært flinke til å delta 

rundt om kring på alle arrangementer. Denne 

gangen stilte de med 11 spillere. Beste Ruter 7 

spiller ble Dag Flemming sammen med Odd fra 

Søgne BK.  

 

KVINESDAL 
Kvinesdal BK som startet opp sin klubbvirksomhet 

for 2 år siden, har virkelig fått dreisen på det. Mye 

takket Finn og hans engasjement. For klubben betyr 

en slik turnering svært mye og gir medlemmene en 

anledning til å møte nye bekjentskaper. 

I år bekler de også premielista med en flott 3 plass 

til Øyvind og Sigurd og 5 plass til Dagfinn og 

Kenneth ( Dagfinn og Kenneth gikk i sin tid kurs 

hos Løvfall Olsen på ungdsskolen) 

 

 
 

”Mor” Torunn samboer med Finn.  

RESULTATLISTE – RUTERNÅLTURNERING  KVINESDAL 2010 
 
1 9 Terje Gletne - Marius Skree Lyngdal 68,13  
 

2 6 Marit Skree - Arvid Lillejord Lyngdal/Farsund 67,13  
 
3 11 Øyvind Galdal - Sigurd Haugland Kvinesdal 52,00 
  
4 10 Dag Flemming Pedersen - Odd Herlofsen Ruter 7/Søgne 48,38 
  
5 15 Dagfinn Omland - Kenneth Røynestad Kvinesdal 41,75  
 
6 12 Frank Lindland - Ronny Kolnes Farsund BK/Farsund 38,88  
 
7 2 Inger Lene Hangeland - Vibeke Hansen Ruter7 27,88  
 
8 17 Jan erik Eriksen - Clas Gundersen Ruter 7 16,63  
 
9 8 Jan Gunnar Eriksen - Alf Rafoss Kvinesdal 13,13 
 
10 1 Irakli Mitrushi - Karl Birger Mikkelsen Birkeland/Lillesand BK 11,88  
 
11 13 Nina Kaspersen - Rune R. Væting Ruter7 -16,38  
 
12 3 Gerd Andersen - Rita Løvsland Ruter7 -17,88  
 
13 14 Guttorm Nilsen - Sjur Wangen Ruter7 -24,00  
 
14 7 Gunnulf Helle - Obert Røynestad Kvinesdal -46,13  
 
15 5 Helga W Stangeland - Kari W Stangeland Nærbø -52,50  
 
16 4 Brit Venke Ågedal - Arleen Reppen Lyngdal -68,13  
 
17 16 Merethe Eiesland - Siv Thomassen Kvinesdal -78,50  
 
18 18 Sissel Senland - Torunn Thomassen Kvinesdal -82,25  

 

 


