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Det var 
krisestemning 

et år da både julaften og 
nyttårsaften havnet på en 
mandag. Da gikk vi glipp 
av to spillkvelder.

Øystein Eker, startet brettspillklubben

– Alle som ikke liker å spille brettspill, 
har ikke funnet det rette spille ennå, legger 
han til.

Savner yngre medlemmer
Mange av medlemmene i brettspillklubben 
har vært med i mange år, men det er også 
noen som er helt ferske. De ønsker gjerne 
at flere unge begynner i klubben. Nå er 

de fleste over 30 år.
– Det er nok dataspillene som tar dem, 

sier Hetta.
Veteranene tar i mot alle nye med åpne 

armer og setter seg gjerne ned for å lære 
dem opp i de mange spillene de har.

– Om det kommer nye folk er det lett 
å bli med på ting, sier Hetta.

For mange spill, det har de. På et bord 

midt mellom spillerne er det lagt frem et 
tosifret antall spill som medlemmene selv 
har tatt med seg. Mattis kom for eksempel 
med en hel koffert med spill. Formann i 
klubben, Geir Harald Helgeid, bare ler 
når journalisten spør om de tar med seg 
alt de har hver gang.

– Åh, du tror dette er alt vi har. Det er 
ikke en brøkdel en gang, sier han.

Et skritt videre
Brettspillklubben spiller ikke de 
tradisjonelle brettspillene som du har 
hørt om før, som monopol og ludo. De 
spiller mer avanserte spill som selges på 
spesialbutikker, som Imperium, Fresh Fish, 
Factory manager og London Board game.

– Hvis du er lei av Settler så har vi neste 
skritt. Det har skjedd en stor utvikling 
innen brettspill i Norge de siste årene, 
og det er lettere å få tak i flere typer spill 
nå enn før, sier Hetta.

– Men vi spiller for å være sosiale, og 
ikke for å vinne, legger Eker til.

– Og hvis du er ekstra glad i å spille 
som Øystein, så taper du med vilje slik 
at flere har lyst til å spille med deg, sier 
Hetta med et smil.

Lange og korte spill
Brettspillerne møtes hver mandag klokken 

fem og mange bli sittende helt til midnatt 
før de går hjem. Men folk kommer og går 
litt som de ønsker selv. Noen kommer ikke 
før åtte, mens andre går hjem klokken ni.

– Det varierer hvor lenge vi spiller. 
Noen ganger spiller vi et spill som varer 
i mange timer, eller så spiller vi flere korte 
spill. De typiske familiespillene varer i 
tre kvarter til to timer, mens de lengste 
varer seks-syv timer. I tillegg har vi noen 
ventespill, á la kortspillet «Love Letters», 
som vi spiller mellom de spillene som tar 
lang tid, forteller Eker.

Bredt utvalg i spill
De peker på at det er stor spennvidde 
i spillene de har, alt fra strategispill og 
Ringenes Herre-spill til sivilisasjonsspill 
og kortspill.

– De som kommer til oss ønsker å spille 
noe mer enn monopol. Men det viktigste 
er likevel det sosiale og treffe andre du 
kan spille sammen med. Og jo flere vi er, 
jo flere forskjellige spill får vi spilt i løpet 
av kvelden, sier Eker.

Brettspillentusiastene synes samtidig det 
er viktig å få frem at du ikke trenger å leve 
og ånde for spill for å bli med i klubben.

– Du kan bare komme innom en gang 
i blant, vi setter pris på alt, sier Hetta.

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.).  

Øystein Eker var den som startet brettspill
klubben. Han savnet noen å spille sammen med. 

Arild Krag (t.v.) og Christopher Birkeland er godt i gang med en ny runde spill. 


