
PRESSEMELDING 17.03.19 

Fra: Norsk Bridgeforbund avd Helgeland. 

Saker:  

1. NBF Helgeland får 200.000,- kr fra Sparebanken Nord-Norge til barne- og ungdomsarbeid 

2. Juniorcamp på Nesna 15-17.03 

3. Markus Hansen Moe, Norges yngste kløvermester gjennom tidene 

 

I anledning Norsk Bridgeforbund avdeling Helgeland sin barne- og ungdomssamling på Nesna i helga, 

møtte Lars Erik Zetterlund Nilsen og Tor Magne Ånonli fra Sparebank1 Nord Norge opp med godt 

nytt i sekken. Gjennom ungdomsløftet kunne de overbringe en sjekk på 200.000,- til 

ungdomsprosjektet til NBF Helgeland, noe som gjør at rekrutteringsprosjektet for 2019 nå er sikret, 

selv om det fortsatt gjenstår noe før hele prosjektet er fullfinansiert. 

Prosjektleder Kurt Ove Thomassen og leder for NBF Helgeland, Håvard Moe, kunne rørt ta i mot den 

generøse gaven, og kunngjøre at man nå kan fortsette den voldsomme rekrutteringssatsningen som 

har vært gjennomført i 2018, og som man nå ser virkningen av når det gjelder junioraktivitet i 

regionen. 

I 2018 fikk vi statsstøtte til vårt arbeid, og nå får vi denne hjelpen fra SNN. Det er deilig å se at vi får 

skikkelig anerkjennelse for vår idrett, og at vi kan gjennomføre planlagte aktiviteter i 2019 også. 

Prosjektene vi har gjennomført har et omfang som er langt større enn noe annet 

rekrutteringsprosjekt innen bridge som er gjennomført i Norge. Innen utgangen av 2019 skal 3000 

barn i alle Helgelandskommunene ha fått bridgeundervisning i skolen, og det skal gis et kveldstilbud 

til disse i etterkant, sier Kurt Ove Thomassen. 

Man ser allerede nå klare resultater av prosjektet, og antall juniormedlemmer i NBF Helgeland har 

økt med 3450% siden prosjektstart (fra 2 til 69) Fra å være en ubetydelig region i juniorsammenheng 

er NBF Helgeland nå Norges klart største «juniorkrets», og 1/3 av landets juniorer er hjemmehørende 

på Helgeland. 

Tor Magne Ånonli sier at  arbeidet NBF Helgeland gjør er svært bra, og et bredt idretts- og 

kulturtilbud er viktig for å opprettholde bolysten i regionen vår. Det at prosjektet favner over et stort 

område og gir et fritidstilbud til et stort antall barn, gjør at det faller godt innenfor målsetningene til 

ungdomsløftet. Det er også bra at denne type prosjekt kan adopteres, og gjenbrukes av andre 

regioner, og dermed være med på å skape vekst i hele landsdelen. Ånonli poengterer  viktigheten av 

å yte støtte til alternative idretter, da disse dekker behovet for et tilbud til barn og unge som ikke 

finner seg til rette i de mer tradisjonelle idrettene. Ånonli sier også at man ikke skal undervurdere 

viktigheten av å bedrive tankesport. 

Totalt var 32 av Helgelands bridge-juniorer samlet på Nesna. Her fikk de teoretisk påfyll, samt at de 

fikk spille mye bridge. To spillere fra Norges juniorlandslag var invitert som foredragsholdere og for å 

trene samlingens elitegruppe. Det var spesielt interessant for deltakerne å høre om veien fram til 

landslagsspill, og det ble nok tent et håp hos enkelte av barna, om at fremtidig representasjon for 

Norge kan være mulig å oppnå. 

Kurt Ove Thomassen sier at det er viktig å skape slike møteplasser, da vi ønsker at Helgeland skal 

fremstå som en helhetlig krets, og at det knyttes bånd mellom alle de større stedene på Helgeland. 



På samlingen deltok spillere fra: Sømna, Leirfjord, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana, Lovund og 

Nesna. 

Samlingen ble avsluttet med ei turnering som ble vunnet av Nesna-jentene Zofia Etmanska og Aurora 

Rølvåg. 

 

YNGSTE KLØVERMESTER GJENNOM TIDENE 

Under samlingen ble det markert at Markus Hansen Moe (7 år), fra Sandnessjøen, er den yngste 

spilleren i Norge som har oppnådd graderingstittelen «kløvermester». Det er i seg selv 

oppsiktsvekkende at en 7-åring spiller konkurransebridge, men det er desto mer oppsiktsvekkende at 

han hevder seg i konkurranse med voksne spillere, sier rekrutteringsansvarlig i NBF Helgeland, Kurt 

Ove Thomassen, i en kommentar. Her har vi med et helt spesielt talent å gjøre, og jeg tror vi kan se 

store resultater fra denne karen i årene fremover. Mange mener at vi her har på gang bridgens svar 

på Magnus Carlsen, og jeg kan ikke si meg uenig i den karakteristikken. 

Markus forteller at han begynte å spille for litt over ett år siden, og at han syns det er kjempeartig. 

Han holder også på med barneidrett og tur, men bridgen er det artigste av alt. 

Markus har allerede rukket å spille både NM for juniorer og deltatt i NM for skolelag, med 4.plass i 

skolemesterskapet som det beste resultatet. Sist sommer var han på bridgeleir i Drammen og i år skal 

han på leir i Tønsberg. 

Både moren, Reidun Hansen og faren, Håvard Moe, spiller bridge på et høyt nasjonalt nivå. På 

spørsmål om hvem som er best i familien, så mener han at pappa enda er best, men om ti år er han 

ikke i tvil om at han selv er familiens beste spiller. Slike svar viser at vi her har med en skikkelig 

vinnerskalle å gjøre. 

Det var stor stas å få kløvernåla, og han ble veldig glad for gavekortet han fikk fra Norsk 

Bridgeforbund. Markus syns det er kjempeartig å være på kretssamling og få møte mange andre 

unge bridgespillere, og spille masse bridge, for bridge, det er det artigste i verden. 

 
 

 


