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KONSENTRERT: Nar Torstein Heggstad (f.v.), Glenn leppesen, Runar Paulsen og Idar Dahl setter seg ned ved Ludo-bordet er konsentrasjonen og innsatsen pa topp. 

Har spilt Ludo i 40 hx 
• Begynte da kameratgjeng i 1968 meldte seg inn i 6. Alesund speidergruppe 
A L E S U N D 

De har spilt Ludo sammen 
siden 1974 og har tenkt a 
fortsette med det i mange ar 
enda. 

Men det hele startet tilbake i 
1968 da en gjeng kamerater 
meldte seg inn i 6. Alesund spei
dergruppe. 

- Og i 1973 ble vi alle spei-
derledere. Aret etter startet vi 
tradisjonen med a metes til en 
Ludo-turner ing en gang i aret, 
og siden har vi holdt pa, forteller 
to av medlemmene i «storme-
sterkomiteen» som arrangerer 
det hele, Runar Paulsen og Odd 
Einar Mortensen. 

LUDO 
• Ludo (fra latin «jeg 
spiller») er et brettspill for 
to til fire spillere. 

• Spillet er en enkel utgave 
av et tradisjonelt indisk spill 
med navnet Pachisi. 

• Ludo oppsto i 1896, da 
det ble patentert i England. 

• Vinneren er den f0rste 
spilleren som far alle sine 
brikker i mal. 

Alvor. Na er det rundt 20 styk-
ker som motes en gang i aret for 
a. kare arets Ludo-mester, alle 
medbakgrunn fra 6. Alesund. 

- Og dette er alvor. Det f0rcs 
noye statistikker over hvem som 
vinner fra ar til ar, og det opp-
star heftige diskusjoner rundt 
Ludo-bordet, forteller de. 

Og det er sjolsagt en del pre-
stisje innblandet. 

- En hel del! Men forst og 
fremst er dette en sosial greie og 
en fin mate a opprct tholde 
vennskap over mange ar, sier 
Paulsen. 

- Det har kommet folk bade 
fra Alta, USA, Polen, England og 
Tyskland for a vaere med pa 
Ludo-turneringa, forteller Mor
tensen. 

Ratt. - Men er Ludo virkelig noe 
for voksne karer? Er det ikke Htt 
barnslig? 

- Ludo er ratt ogbrutalt, og vi 
spiller etter knallharde regler og 
det er veldig mye folelser inn
blandet. Alle snakker om sjakk 
na om dagen, men Ludo er vel sa 
krevende. Vi har folk som har 
utviklet heyst spesielle kaste-
teknikker med terningene, for
teller de to. 

- Det er ikke fritt for at det 
oppstar litt krangling nar fcm 
bret t spiller samtidig, men vi 
har vel sa vidt unngatt handge-
meng, sier Paulsen. 
Fest. For hadde de turneringa i 
romjula, men de siste arene har 
den blitt avholdt pa hosten, sa 

ogsa i ar. I et forferdelig grise-
vser begynte feiringa av 40-ars-
jubileet inne i Borgundgavla 
tidlig pa dagen. 

- Der haddc vi en del speider-
aktiviteter for vi forflyttet oss 
innendors og hadde en flott 
festmiddag, forteller Paulsen. 

Og der kom sjolsagt dagens 
hoydepunkt, Ludo-turneringa. 

- Og det gikk sapass bra at vi 
satser pa a awikle den for 41. 
gang neste ar, sier Mortensen. 
ARNEP. ANDERSEN 
apa@smp.no 

LEDELSEN: Den sakalte Stormesterkomiteen arrangerer SPEIDERE: Pa 40-arsdagen ble det avhotdt speideraktiviteter 
i ar Ludo-turnering for 40. aret pa rad, F.v: Odd Einar for Ludo 
Mortensen, Svein Nornes, Runar Paulsen og Idar Dahl. 

MIDDAG: En flott festmiddag h0rer med for alvoret og 
Ludo-turneringa begynner. 


