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Barna spiller bridge
Populær aktivitet hos SFO på Nesoddtangen skole
FAKTA
Fakta om bridge:
■ Bridge spilles med 52 kort
fordelt på fire personer.
■ Bridge er en tankesport og
spilles av mennesker i alle
aldersgrupper.
■ Spillet skaper god samarbeidsevne og kan utvikle
toleranse for ulike typer
mennesker.

Bridge er morsomt for
både gammel og ung.
En gjeng SFO-elever
har fått en smakebit på
hva spillet egentlig
handler om.
Maricke på Nesoddtangen SFO
har allerede gjort unna flere
runder rundt bordet og synes
bridge er morsomt. Men også at
teoridelen er litt vanskelig.
– Det beste med bridge er at du
må tenke før du legger kortene
og at du må samarbeide, mener
hun og får et smil om munnen.
Den ferske bridgespilleren forteller at hun gjerne skulle spilt
bridge på fritiden, som en interesse, men at hun går på så mye
fra før.
Medelev Mads mener kortspillet er interessant, men også han
synes det kan være litt vrient.
– Det vanskeligste er å legge
sammen poengsummen med
den jeg er på lag med, sier Mads.
Begge fjerdeklassingene er
med på bridgeopplæringen som

Her spilles det bridge med engasjement både fra barn og voksne.

er et samarbeid mellom SFO og
Nesodden bridgeklubb.

Stor suksess i samarbeid
Ideen om bridgesatsingen kom
etter at SFO-leder Leif Sandholt
så intervjuet om sin elev Sofie
Greshold Sjødal i Amta i sommer.
Sandholt spiller selv bridge i bridgeklubben og synes ideen om å

lage ett samarbeid mellom SFO
og klubben var både kreativ og
spennende.
Leder i klubben, Per Watz, spiller også bridge og trives godt som
styreleder. Sammen forteller han
og Sandholt at samarbeidet
startet for seks uker siden og at
det har fungert veldig godt så
langt. Først hadde SFO-elevene to

Elevene sitter med kortene foran seg og følger med på hva både makker og motstander gjør.
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prøveuker der de kunne melde
seg på frivillig, og deretter fikk
de valget mellom å slutte eller
fortsette for å lære mer.
– De fleste fortsatte, og nå er
hele 22 elever med på opplæringen, forteller Watz.

Spennende for gammel og ung
I klasserommet fikk elevene høre
klubblederen snakke om hvordan de burde legge kortene for å
få flest mulig poeng. Samtlige
fjerdeklassinger fulgte nøye med
på de gode tipsene han ga.
Da Watz var ferdig med teoridelen fikk alle utdelt kort, så de
selv kunne komme i gang med
spillingen. De unge spillerne så
ut til å tenke seg godt om før første runde, og meget konsentrert
la førstemann ut et kort. Sammen med elevene var også to lærere og to fra bridgeklubben samlet rundt spillebordene. Og Watz
gikk rundt og hjalp til hvis det
var noe elevene ikke forsto.
Sofie Greshold Sjødal var også
med og hjalp elevene. Hun har
selv spilt bridge i to år og gjør det

godt i sin aldersgruppe.
– Jeg spiller bridge hver tirsdag
på Nesodden og prøver også å få
til å spille i Son annenhver uke.
Greshold forteller videre at
den største utfordringen i bridge
er å huske alle kortene som har
gått og tipser om at man må tenke litt, ikke bare legge kort.

Litt fra bridgeproffen
Leder Watz mener det å spille
bridge handler om å ta logiske
beslutninger.
– Enten tar du en god eller en
dårlig beslutning, påpeker han.
Watz har spilt bridge i hele 50
år, så det er ikke lenger spørsmål
om han kan det ut og inn.
Bridgeklubben har ennå ikke
planlagt samarbeid med andre
skoler, men oppfordrer helt klart
flere til å introdusere bridge som
aktivitet i skolen og SFO.
– Vi ønsker å inspirere andre
slik at de får oppleve det samme
engasjementet som bridgegjengen opplevde, uttaler Watz.
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Etterlever Mattilsynets varsel
Nesodden kommunale vannverk skal øve mer på beredskapshåndtering.

– Under revisjon av hovedvannverket Blekslitjern bekreftes det
at det ikke er gjennomført planlagte øvelser de siste årene på
større hendelser som er omtalt i
beredskapsplanen, sier AnneMarte Kristiansen, førsteinspektør ved Mattilsynet.
– Derfor blir vannverket pålagt

å fremlegge en forpliktende plan
for øving av personell.
Reidun Isachsen, virksomhetsleder infrastruktur og vannmiljø, forklarer at de har jobbet mye
med beredskap de to siste årene.
– Vi har revidert vår risiko- og
sårbarhetsanalyse. Alle som har
en funksjon i vannverket har
vært med på utarbeidelsen av
denne og en beredskapsplan. De
har dermed god kjennskap til
både ansvar, sjekklister og utstyr

som skal benyttes i en krisesituasjon. Det er dette omfattende arbeidet som har vært første prioritet, sier Isachsen. Nå planlegger
de å få til en øvelse med en av de
sårbare abonnentene.
I følge «veileder om sikkerhet
og beredskap i vannforsyningen»
anbefales det to øvelser i året
– Vi skal i framtiden gjennomføre to øvelser i året, bekrefter
Isachsen.
STÅLE LIDSHEIM

Mattilsynet mener at vannverket har god oversikt over tilstanden på
ledningsnettet. Reidun Isachsen forteller at nå skal de øve mer.

