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Det var derfor gledelig å lese innby-
delsen til Rondanecupen 2018 hvor jeg 
kunne lese: Ansvarlig for ro og orden: 
Ove Ruud. Jeg kan ikke huske tidli-
gere å ha sett en turnering ha en egen 
ordensansvarlig, men snakk om å ta 
ansvar og lære av sine feil! Fristelsen 
var derfor stor til å lage en oppfølger til 

forrige artikkel for å se om det er noen 
tips å hente fra den dyktige arrangøren 
Otta Bridgeklubb.

Turneringen ble arrangert over to dager 
hvorav én dag med parturnering og én 
med lagturnering. 67 makkerpar spilte 
lørdagens parturnering, mens 30 lag ble 

For noen år siden kom denne turneringen ufrivillig i skuddlinjen 
etter at noen deltagere glemte å legge seg etter festen på fredags-
kvelden og dessverre ødela deler av turneringen. Våre lesere fikk 
en bred gjennomgang av hendelsen i en artikkel i BIN 3–16.

Rondanecupen –
en populær 60-åring
Av Nils Kvangraven

TOPP TRE I PARTURNERINGEN: (Fra venstre) Bjørn Olav Ekren og Ole Berset ble nummer tre, Jo-Arne 
Ovesen og Terje Lie vant, mens Rune Hoff og Jørn Haavik kom på andreplass.
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med på søndagens lagturnering. Dette 
er intet mindre enn imponerende for 
et spillested som ligger litt utenfor de 
mest befolkede stedene i landet.

Lagturneringen ble vunnet av Stian 
Andersen, Even Morken, Sjur Arne 
Bøe og Haldor Sunde. Parturneringen 
av Terje Lie og Jo-Arne Ovesen. Alle 
kjente navn og gjengangere i toppen av 
resultatlistene.

Ser vi videre på resultatlistene, var 
det en god blanding av toppspillere og 
mosjonister samt en god spredning på 
bosted. Det er liten tvil om at Rondane-
cupen fremstår attraktiv for turnerings-
spillerne i Norge.

Arrangøren stilte velvillig opp til en 
prat. Erik Granly, leder i Otta BK, har 
vært en ildsjel i en mannsalder. 

– Erik, kan du først si noe om Otta BK? 
Hvordan ser klubben ut?

– Otta BK er en klubb med 40 med-
lemmer. På klubbkveldene er vi ofte sju 
bord, men jeg må innrømme at snittal-
deren gir grunn til bekymring. Vi har 
ikke vært flinke nok til å få med nye 
medlemmer de siste årene.

– Rondanecupen er vårt flaggskip. Tur-
neringen er arrangert hvert år siden 
1958 hvis vi ser bort fra tre år på 90-
tallet hvor vi dessverre ikke fikk det til. 
Det betyr at årets utgave var 60-årsju-
bileum. Det er vi stolte av.

– Nå har det gått litt tid siden den 

famøse 2015-utgaven. Jeg vil først gra-
tulere dere med en flott 2018-utgave. Er 
dere fornøyd selv?

– Ja, vi er fornøyd. Det var 45 makker-
par på startstreken i 2015 hvor vi fikk 
den uheldige episoden, året etter var vi 
nede i 39, men de to siste årene har vi 
økt til 51 og nå 67. Rondanecupen står 
sterkt, og vi opplever at deltagerne er 
fornøyd med å besøke oss her på Otta.

– Hvilke tiltak har dere konkret innført 
for å få bedre kontroll på arrangemen-
tet?

– Det første vi gjorde var å «ansette» 
en ordensansvarlig. Folk bruker mye 
penger på å reise, overnatte og spille 
her hos oss. Da er det minste vi som 
arrangør kan gjøre, å sikre at de får 
en god opplevelse innenfor de rammer 
man forventer en forbundsturnering 
følger.

– Ove Ruud har fått rollen som ansvar-
lig for ro og orden, og den har han 
utført på glimrende vis. Det er først og 
fremst lørdag han er til stede og følger 
med. Ove er en rolig person og har 
gjort dette på en diskret og fin måte. Vi 
opplever det som helt uproblematisk å 
følge litt ekstra med. Søndag spilte Ove 
lagturneringen og kunne da kombinere 
rollen som observatør og spiller. Det 
gikk veldig fint, og om søndagen er folk 
generelt roligere.

– Vi har også vært bevisste på å gi 
tydelig informasjon ved innbydelse 
og før spillestart. Vi er ærlige og ber 
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ønske om å rapportere eller kaste noen 
ut av turneringen, men ved regelbrudd 
gir de oss ikke annet valg.

– Har det vært tilsvarende episoder 
etter 2015?

– Nei, jeg har ikke sett eller blitt fortalt 
om noen hendelser. Jeg tror spillerne 
har respekt for de rammene vi forhol-
der oss til. Jeg vil også trekke frem vik-
tigheten av å ha dyktige personer til å 
styre turneringen. Per Nordland er en 
suveren turneringsleder som nyter stor 
respekt blant spillerne.

– Hvordan har dere opplevd tilbakemeld-
ingene fra spillerne som opplevde 2015, 
men fortsatt kommer til turneringen?

– Min opplevelse er at nært sagt alle 
uttrykker sympati overfor Otta BK og 
den situasjonen vi kom opp i. De synes 
vi var rause som tok på oss all skyld 
uten å innrapportere de involverte. Vi 

får skryt for måten vi håndterte saken 
fra 2015 på i etterkant.

– Personlig synes jeg det var viktig å 
løse saken på en måte som ivaretok 
både spillere, turnering og bridgen som 
helhet. Det måtte vi betale 7.000 kro-
ner i bot for, men skal jeg være ærlig, 
så ble premiebudsjettet det påfølgende 
året redusert tilsvarende. Vi kan vel si 
at vi «spleiset» på regningen!

– Har dere noen tips til arrangører som 
sliter med deltagelse? Hva gjør Ronda-
necupen til en så attraktiv turnering selv 
om det er lang reisevei for de fleste?

– På kartet kan det se ut som vi ligger 
litt vanskelig til, men det stemmer ikke 
helt. Hvis du ser på vei- og togforbin-
delsen, er vi midt i et knutepunkt hvor 
både øst–vest og nord–syd møtes. Vi 
trekker spillere fra hele Østlandet, og vi 
har bred deltagelse fra Vestlandet. Grei 
bilvei samt toget til og fra Oslo gjør 

ALDER INGEN HINDRING: (F.v.) Marit Kleiven (83), Håvard Tørmoen (88) og Linus Hjelvik (13).
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oss attraktive sørfra. Men det er klart 
vi er spent på når det første snøfallet 
kommer hver høst.

– Dette er vi ekstra bevisste på og plan-
legger alltid spilletidene slik at delta-
gerne kan benytte toget. Kanskje det 
kan være et tips? Legg til rette for at 
reisen til og fra lar seg gjøre best mulig 
for potensielle deltagere.

– Jeg synes det er verdt å nevne at vi 
har et flott spillelokale som gir god 
resultatservice. Vi har også en kafete-
ria med rimelige priser, dette er små 
men viktige ting for de som deltar i 
turneringen.

– Hva er planene for turneringen i 
de kommende år, samme form og 
farge?

– Vi lytter til tilbakemeldinger, men ser 
ikke for oss store endringer. En av de 
tingene som har forandret seg noe, er 
premiene. Vi ser det er populært at vi 
gir ut premier til de som havner på 
middels og kanskje lengre ned. Det 
ønsker vi å fortsette med. Vi trekker 
en premie eller to blant de som kom 
på minus, men for å få premien, må du 
være til stede på premieutdelingen!

– Vi driver turneringen slik at all start-
kontingent går tilbake til forbundspoen-
gavgift og premier. Vi har vært heldige 
og fått inn noen sponsormidler slik at 
vi får betalt andre utlegg og sitter igjen 
med noen penger til klubben, men i all 
hovedsak er dette en turnering hvor 
deltagerne får valuta for pengene.

Jeg takker Erik for en hyggelig prat, 
langt mer trivelig å snakke om en suk-
sesshistorie enn hendelsene for tre år 
siden. For å avstemme arrangørens 
inntrykk, tar jeg kontakt med noen av 
deltagerne. Tilbakemeldingene derfra 
bekrefter det positive inntrykket.

Roar Voll er en rutinert turneringsspiller, 
og han deler gjerne sine opplevelser:

– Jeg deltok ikke i 2015, men har spilt 
Rondanecupen ved flere anledninger. 
Generelt så synes jeg Otta BK har fått 
vel mye pepper. Hvert år jeg har del-
tatt, har det vært god stemning. I år 
var det en veldig hyggelig opplevelse å 
spille turneringen, og jeg har ingenting 
negativt å si. Jeg opplever klubben som 
en svært seriøs arrangør, det er vel den 
eneste turneringen jeg har hørt som har 
egen ordensansvarlig!

– Særlig gøy er det at turneringen trek-
ker spillere fra «hele» landet. Årets tur-
nering var veldig bra. Jeg kan absolutt 
anbefale alle mine venner og kjente en 
tur til Otta neste år.

Liv Marit Grude er en erfaren turne-
ringsspiller og arrangør. Hun sparte 
heller ikke på positive tilbakemeldinger 
da jeg ba om en kommentar:

– Jeg spilte Rondanecupen både i 2015 
og 2018, og synes begge turneringene 
var en hyggelig opplevelse. Arrangøren 
har alltid gjort en god jobb, men fra 
2016 merket jeg at de har vært veldig 
bevisste på å informere deltagerne om 
nødvendigheten av god oppførsel.
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– Episoden tilbake i 2015 tror jeg var 
tilfeldig, den kunne like gjerne skjedd 
i en annen turnering. Alle visste om 
alkoholforbudet, men festen kvelden før 
ble ikke avsluttet, og dessverre ødela 
det litt av turneringen. Jeg har ikke 
opplevd tilsvarende før eller senere i 
turneringssammenheng.

– Rondanecupen er topp fem av tur-
neringer jeg prioriterer å spille. Det 
er sosialt, hyggelig, høyt nivå, gode 
premier, et flott arrangement og quiz 
og sosialt på kvelden etter spillingen. 
For meg er det en grei reiseavstand, 
og jeg liker at det er både par- og lag-
turnering.

– I mine øyne har Otta BK knekt koden 
for hva vi bridgespillere ønsker. Jeg 
kan på det varmeste anbefale Ronda-
necupen til absolutt alle. Klubb- eller 
elitespiller, ny eller rutinert, ung eller 
gammel. Alle vil trives på Otta. Vi sees 
i oktober 2019!

Stig Vestveit er medlem av Disiplinær-
utvalget. La oss se hva deres «utsen-
ding» sier om Rondanecupen 2018:

– Jeg var ikke der i 2015, men kjenner 
saken godt gjennom Disiplinærkomiteen. 
Derimot var jeg der nå i 2018, og jeg må 
si at dette er et av de bedre arrange-
mentene jeg har vært på. Hyggelige folk, 
flinke arrangører, grei servering, meget 
bra spillelokale og i det hele tatt svært 
lite å sette fingeren på. Jeg anbefaler 
virkelig å ta turen til Otta!

Til slutt tok jeg en prat med turnerings-

leder Per Nordland, som alltid blid og 
fornøyd: 

– Rondanecupen 2018 var en hyggelig 
turnering. Teknisk gikk arrangementet 
feilfritt, og det var ingen andre tilkallin-
ger på turneringsleder utover de van-
lige hendelsene som revoke, melding 
utenfor tur eller feilregistreringer.

– Det var ingen hendelser med poten-
sielt disiplinært etterspill. Arrangøren 
har en egen kontrollør som ser til at 
rammene overholdes, og dette synes 
å være preventivt. For meg som tur-
neringsleder var dette befriende, jeg 
kunne konsentrere meg om det tekniske 
arrangementet i stedet for å se hva 
spillerne gjør i mellom rundene.
– Vi tok en vurdering av spillelokalet, 
og det er plass til 80 par. Jeg håper 
derfor å treffe enda flere av mine gode 
bridgevenner på Otta i oktober 2019. 
Jeg gleder meg, og anbefaler alle å 
spille denne flotte turneringen.

Tommel opp for Rondanecupen og Otta 
Bridgeklubb.

Jeg har latt meg imponere av hvordan 
dere håndterte 2015-hendelsene og 
brukte dette til å bli en mer attraktiv 
turnering. Otta Bridgeklubb er for meg 
en arrangør vi alle kan strekke oss mot 
når turneringer skal arrangeres.

Her er det kun én ting som nytter, og 
det er å bukke dypt, takke for at dere 
jobber for bridgens beste og ønske 
lykke til med de kommende arrange-
menter.


