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NY PÅ 
Håret?
Vi hjelper deg!
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Bestill time i dag

Brettspill-
entusiastene

Trine Barka Højmark • tekst og foto
trine.hojmark@solabladet.no

Det hele begynte med at Øystein Eker 
savnet noen å spille brettspill sammen med. 
Han hadde haugevis av brettspill hjemme, 
men han kjente ingen som var så engasjerte 
i brettspill som han selv. Derfor bestemte 
han seg for å søke likesinnede. 

Han hang opp lapper i spillbutikker 
og surfet på nettet. Til slutt fant han 
en god gjeng og sammen opprettet de 
brettspillklubben «Alae jacta est» - som 
betyr «terningen er kastet».

10 års jubileum
Klubben fikk låne kafeen i Sola kulturhus 
gratis og siden 2004 har de spilt nesten 

hver eneste mandag fra klokken fem til 
rundt midnatt.

–Vi spiller ikke når mandagen havner 
på 17. mai eller på julaften. Men da kan 
det hende vi spiller i romjulen eller dagen 
før. Det var krisestemning ett år da både 
julaften og nyttårsaften havnet på en 
mandag, sier Eker med et smil.

Ingen av medlemmene i brettspill-
klubben kjente hverandre fra før, men de 
har blitt gode venner nå. Etter 2004 har 
klubben stadig vokst, men de har alltid 
lyst på flere spillglade.

– Her er det plass til mange, sier Eker 
og peker på de mange tomme bordene i 
den store kantina på kulturhuset.

Normalt er de mellom syv og 15 mann 
som spiller fast hver mandag.

– Men hvis vi arrangerer noe større - 
for eksempel en grillaften, kommer vi fort 
oppi 30 mann, sier Eker.

God stemning
Denne mandagen er det rundt ti personer 
som har møtt opp i kafeen på kulturhuset. 
Fem av dem sitter rundt et bord og er helt 
inne i brettspillet de har foran seg. Det kan 
høres brøl av både oppgitthet og seier med 
jevne mellomrom. Konkurranseinstinktet 
er på topp. 

På et annet bord sitter tre helt ferske 
medlemmer og Eker prøver å lære dem 
opp i et av de mange spillene klubben kan 
tilby. Når den ene gjengen er ferdig med 
ett spill setter de i gang med ventespillet 
«Love letters». Da må også journalisten 
være med. Det er god stemning rundt 
bordet og veteranspillerne prøver å være 
litt snille med den ferske spilleren. 

Når klokken nærmer seg åtte er det tid 
for kveldsmat. Da bestiller spillgjengen 
pizza, men påpeker at det ikke er pizza 
hver mandag.

Tar i mot alle
Jon Mathis Hetta, som også sitter i styret 
i klubben, kom inn i klubben etter at han 
hadde lest et portrettintervju av Eker i 
Stavanger Aftenblad.

– Jeg prøvde å fremheve klubben for å 
få flere medlemmer, sier Eker.

Det er få andre aktive spillklubber i 
distriktet. Det finnes noen mindre klubber 
som møtes hjemme hos hverandre, men 
Alae jacta est er en organisert klubb som 
er åpen for alle.

– Det er bare å komme innom om du er 
interessert. Du trenger ikke å melde deg 
inn i klubben med en gang og du trenger 
ikke å være med hver mandag, sier Hetta.

n Alea jacta est kaster terningen hver mandag

Brettspillentusiastene i klubben alea jacta est møtes til kamp på Sola kulturhus hver mandag. Her          ser du formann i klubben Geir Harald Helgeid (i midten) sammen med andré nordstrand (t.v.) 
og richard karlsen (t.h.).  

Brettspillene som klubben kan tilby er svært 
varierte. Det er medlemmene selv som har med 
seg spillene. 

Det er ikke alle som 
liker digitale spill. 
Noen foretrekker de 
gode gammeldagse 
brettspillene. Disse folka 
har møttes i Sola kulturhus 
hver mandag siden 2004.


