
Endelig slo damene til 

Etter mange år med skuffende resultater for vårt norske damelandslag, ble det først en strålende 

bronsemedalje i EM i Ostende i 2018 for så å gjøre en flott Round Robin under Venice Cup i VM 

nasjonslag i Wuhan, Kina i 2019. Tredjeplassen i kvalifiseringen i et felt med de 24 beste damelagene i 

verden, var bekreftelsen på at «gjennombruddet» i EM ikke bare var en tilfeldighet. 

Landslag på damesiden har nå i en periode på 20 år igjen deltatt i EM med moderate resultater – laget 

har plassert seg på øvre halvpart, men uten å greie å kvalifisere seg til VM (Venice Cup). Unntaket var 

EM i Ostende, Belgia der det ble en flott tredjeplass noe som gir forhåpninger om «bedre tider». I sin 

første Venice Cup deltakelse gjorde laget en meget respektabel prestasjon da laget ble # 3 i Round 

Robin, men det ble dessverre tap i kvartfinalen og dermed en 5-8 plass. 

I en 20 års periode var det svært delte meninger om behovet for egen dameklasse i bridge – noe som 

gjorde at Norge kun deltok i Nordiske mesterskap (og ikke EM med unntak av i 1987 i Brighton). I 

Nordiske mesterskap deltok Norge med damelag fra starten på Nordiske mesterskap (for åpen klasse 

og dameklassen) i 1946 og har deltatt i alle med unntak av et par ganger. De norske damene har gått 

til topps fire ganger. 

Damene i «solen» 

Mye av oppmerksomheten rundt landslagene har dreid seg om det åpne laget og deres resultater når 

det rapporteres fra internasjonale mesterskap. I Bridge-OL i Maastricht i 2000 satte imidlertid damene 

åpenlaget i skyggen. Gutta måtte se seg slått allerede i kvartfinalen. 

Damelaget spilte strålende i gruppespillet og ledet nesten hele veien. Et stortap mot Danmark i 

nestsiste runde gjorde at det ble en tredjeplass, men likevel greit videre til 1/8 finale. Polen ble klart 

slått, før Chinese Taipei knepent ble beseiret i kvartfinalen. USA ble for sterke i semifinalen, og selv om 

det også ble et tap i bronsefinalen mot Tyskland så var det likevel et norsk damelag som reiste godt 

fornøyde hjem fra Nederland. 

Det norske laget bestod av Eva Lund Heitmann, Anne-Lill Hellemann, Åse Langeland, Anna 

Malinowski, Sølvi Remen, Siv Thoresen, Per Bryde Sundseth (npc) og Odin Svendsen (coach). 

Gjennombruddet 

Norge stilte med et damelag til EM i Ostende, Belgia i 2018 som i mange år har blitt karakterisert som 

lovende (og som en kan vente seg mye av), men som ikke helt har fått ut sitt potensiale. Landslagssjef 

Tormod Røren hadde jobbet målrettet med laget siden høsten 2013. To EM var gjennomført i 2014 og 

2016 uten at verken spillere eller kaptein var fornøyd med prestasjonene. 

 I Ostende ble det en «magisk» stemning fra starten av 

– etter en meget god start av åpenlaget som startet 

noen dager før – med mange gode resultater for 

damelaget i første del også, og Norge ledet 

dameklassen etter 10 runder. Det gode spillet og de 

gode resultatene ble også forsterket gjennom 

samholdet og fellesskapsfølelsen som var i de norske 

lagene. Stemningen var høy rundt det norske bordet i 

kafeen/samlingsrommet. 

Spenningen var til å ta og føle på i siste runde av EM 

nasjonslag i den norske leiren. Åpenlaget kjempet om 

gull, og det var også svært spennende i dameklassen 

der Danmark spurtet for å ta igjen Norge i kampen om 

bronsemedaljene. Til slutt var Norge 1,90 VP foran og 

en kunne juble for første norske EM medalje i 

dameklassen. 


