
@""", vadsØ på grunn
S av bridge,

Tannleger er det alt for få av i Finnmark. Derfor
kunne finske Tarja Hirvonen (+l) velge og vrake

i jobbtilbud.Takket være bridgen ble det VødsØ.

Da Tarja og ektemannen Pekka Mattila (47)

bestemte seg for å flytte fra Rovaniemi,

hadde de to muligheter. Enten lenger sør

i Finland eller til Finnmark. Der hadde Pekka

bodd tidligere. Han ville gjerne tilbake.

Tårja sa seg etter hvert enig.

Men hvor i Finnmark: Det var kommuner

nok som trengte tannlege. Blant annet Nord-

kapp der Pekka hadde bodd. Men bridgespille-

ren Tårja ville heller til Vadsø. For bridge-

klubben der kjente hun til, i likhet med de fleste

aktive bridgespillere i Nord-Flnland. Å.saken e.

enkel, Vadsø-turneringa som hvert år spilles

i finske Saariselka. Der hadde Tårja deltatt.

Hun har spilt bridge noen år, mens Pekka

er nybegynner. De spiller fast i klubben.

Ellers bruker de mye av fritida ute i naturen.

Elsker å fiske. Overnatter i telt både sommer

som vinter.

Paret trives utmerket iYadsø, men dess-

verre har ikke siviløkonomen Pekka fått seg

jobb ennå. Hvis det ikke ordner seg snart,

tvinges de til å flytte. Da blir det høyst sann-

synlig til en finsk by med bra bridgeklubb.

VADSø VIKTIG

Bridgemilj Øet i Øst-Finnmark er uten

nede i en bølgedal. Flere av klubbene

dig tynt besøkte klubbkvelder. Andre

går det litt bedre. Vadsø Bridgeklubb

normalt, med helt opp til ti bord på klubb-

kveldene. Naturlig nok er klubben viktig for

aktiviteten i kretsen.

Knut Busk (+7) er nyvalgt leder i Vadsø

Bridgeklubb. Det er ikke mer enn to år siden

han gikk nybegynnerkurs hos Asbjørn Anthon-

sen. Men bridge har interessert ham lenge.

- Jeg har lest den lokale bridgespalten i

mange år. Og på jobben ble det også pratet

mye bridge. Bridge er artig og spennende,

men det tar tid å lære. Jeg leser en del og

spiller litt på internett. Men det viktigste for

meg er å spille med en fast makker slik at jeg

blir trygg på systemet, sier Busk. Han er pro-

sjektleder i Statens vegvesen Finnmark,

samme sted Anthonsen er adm.sjef.

SATSER PÅ TRIVSEL

Busk framhever Vadsø som en sosial klubb.

Den profilen skal forsterkes.

- Heldigvis har vi mange jenter. Det er viktig
for niljøet. I styret har vi diskutert flere tiltak
som andre har hatt suksess med for enda

bedre trivsel. Men vi har også videregående

kurs på programmet. Medlemmene skal ikke

være nødt til å bli bedre, men vi skal legge

forholdene til rette slik at de får sjansen, sier

en engasjert Knut Busk.

AlJHelge Jensen

tvil

har vel-

steder

er (mot

NR.2 APRTL ToSQSoRSK 
BRTDCE


