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Vær varsom! 
Ikke ta med mer penger enn du trenger 
når du går ut! Oppbevar alt av verdier 
ellers i safe på rommet. Vi har hatt 
flere tilfeller av tyveri/ ran allerede –
heldigvis uten personskader. 

Resultater 
Resultater finner du på tavla på 
”kontoret” ved siden av resepsjonen 
eller på nett på denne siden: 
www.bridgeforalle.org/Resultater 

Rekorddeltakelse og storfint besøk! 
To ganger den andre uken passerte vi 100 deltakende par til 
sammen i de to gruppene.  
Vi har også hatt storfint besøk den siste uken av Europa- og 
Verdensmester Geir Helgemo (til venstre på det øverste bildet). 
Elna Eraker (bildet ovenfor) fylte 75 år sist fredag. 

 

 

V Paradise Park 
and 

NBF Bridgefestival 
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En travel, men hyggelig uke! 

 

Uka vi har lagt bak oss har slått alle rekorder hva deltakerantallet angår. Onsdag 15. hadde vi 55 

par i B og 40 i A, og torsdag nådde vi det magiske 100-tallet for første gang i festivalens historie. 

Da deltok det 51 par  i den aller første mix-turneringen vi har arrangert, og i den åpne pulja ved 

siden av var det 49. 

I hovedturneringen fredag og lørdag skrudde vi enda et lite hakk opp med 48 i A og 53 i B. Når vi 

nærmer oss avslutningen for denne gang, er antrallet som vanlig på vei nedover, men det er 

fortsatt godt med folk i lokalene. 

Dessverre er det en del faktorer som ikke har vært på topp. Ved flere anledninger har noen av 

gjestene våre måttet nøye seg med kaldt vann i kranene, noen ganger ikke vann i det hele tatt, og 

lekkasjer har også forekommet. Arbeidet med utelokalet ved Atlante har stoppet opp, og 

gassovnene har til tider vært vanskelige å tenne. Når vi så legger til at nettet stadig ikke fungerer 

eller er ustabilt, er det åpenbart at det blir mange ting å ta opp på evalueringen med hotellet. 

Til tross for dette registrerer vi mange fornøyde ansikter og kommentarer – og takk for det! 

Ha det topp de siste dagene! 

 

    

Knut Kjærnsrød    Per Bryde Sundseth 

Bulletinredaktør      Arrangementsansvarlig 
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OBS !       OBS ! 

Vi gjør oppmerksom på at bridgen lørdag 25. januar 

starter     kl       15.00 

Grunnen er at vi skal ha en liten fellessamling etterpå i Mabel 6 etasje for å 

markere avslutningen på årets festival. 

 

Live.bridge.no 

Snorre Aalberg er redaktør for bloggen live.bridge.no. Han skrev følgende om ”Bridge for Alle” 

festivalen på Tenerife. 

Størst etter Bridgefestivalen 

97 par spilte bridge på Tenerife mandag kveld!! 
(tirsdag) : Jeg kan ikke annet enn å gi meg over. Det er massiv bridgeinteresse i landet, men det 

handler om å legge forholdene til rette. Vi som spiller i klubber der det er så vidt hjulene går 

rundt, må ta en titt på hvilke forhold som trekker spillere til Tenerife og den femte Festivalen der 

nede. Det er selvsagt mange forhold vi ikke kan konkurrere med her i det kalde nord, men det må 

være noen tips å ta med seg. 

Min oppfordring til Knut og Per der nede er å spørre så mange som mulig av de 196 som spilte i går 

hva som må forandres på i de vanlige klubbkveldene i Norge for at de samme skal komme dit. Jeg 

har en mistanke om at konkurranseaspektet må nedtones, men på den annen side må det være 

mulig å kombinere bridge som toppidrett og bridge som hobby. 
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Bridgen i uke 2 

 

Vi forventet sterk økning i deltakelsen i festivaluke 2, og vi ble ikke skuffet. Mandag 13. samlet 

hele 59 par i B, og vi måtte for første gang bruke terrassen på Atlante. Med 38 par i A var vi oppe i 

97 totalt – ny rekord med god margin. 

I B-gruppa tok Oddvar og Synnøve Ljønes en overbevisende seier med nesten 70 % score. Hege og 

Elisabeth Johansen ble nummer to, og Erik og Wally Brynildsen nummer tre. I A-gruppa var det 

spenning helt til siste kort. Jeg steppet inn som makker til Johnny Holmbakken, og vi ledet to 

runder før slutt. Vi ble forbigått i nest siste etter en gedigen misforståelse i meldingene, men en 

kanon sisterunde med pluss 49 av 54 mulige sendte oss til topps igjen. 

Skal en først misforstå, kan en gjøre det skikkelig: 

   E D 10 7 2 

   D Kn 8 5 

   9 7 

   8 5 

Kn      9 8 6 4 3 

K 6 4 3     10 9 2 

K 10 6     D 4 3 2 

E D Kn 6     3 

   5 

   E 7 

   E Kn 8 5 

   K 10 9 7 4 2 

Ø-V var i sonen, og med meg som Syd gikk det bisarre meldingsforløpet: 

N  Ø  S  V 

Pass  pass  1 kl  1 NT 

2 ru  pass  3 ru   pass 

3 hj  pass  5 ru  pass 

Pass  dobl  pass  pass 

5 sp  dobl  6 hj  dobl 

pass rundt 

På et tidlig tidspunkt hadde jeg spurt makker om vi brukte 2 kløver som begge major mot 1 NT-

åpning. Johnny hadde oppfattet at jeg mente vi brukte motsatt minor som begge major etter 1 NT 

innmelding. Makker klarte å vri seg unna med fire bet, men det var uansett en av de klareste 

bunnene i hele turneringen. 

Totalt antall par holdt seg tirsdag 14. med 57 i B og 40 i A. Gunnar og Ragnhild Oseberg triumferte 

i B foran Jean og Marit Perrone og med John Nergård og Sigrun Bårdgård på bronseplass. I A stilte 

jeg med min faste makker Per B. Sundseth, og jeg fikk en skikkelig bursdagsgave med å gå til 

topps for andre dag på rad Lars Frøland – Ketil Andre Olsen og Pål Arne Medias – Sigbjørn Færøvik 

tok de to neste plassene. 
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Her kunne jeg fått 11 stikk og ren topp, men 10 stikk ga også bra uttelling (+14): 

   7 6 5 2 

   8 7 

   2 

   K Kn 7 6 4 3 

D 8 3     K Kn 

E Kn 4     K 10 3 2 

E K 7 6     10 8 5 4 

E 8 2      D 10 9 

   E 10 9 4 

   D 9 6 5 

   D Kn 9 3 

   5 

Jeg havnet naturlig nok i 3 NT som vest og fikk kløver ut til nieren. På ruter fire fulgte Syd med 

treeren, og til min overraskelse beholdt sekseren stikket. Spar til kongen og esset og mer spar til 

knekten.  Hjerter til knekten, og så innkasserte jeg spar dame. Da var stillingen: 

   7 

   7 

   - 

   K Kn 7 6 4 

-       - 

E 4      K 10 3 

E K 7     10 8 

E 8      D 10 

   10 

   D 9 6 

   D Kn 9 

   - 

På kløver ess måtte Syd la spar ti gå, og jeg tok tre stikk i rødt. Nå måtte jeg velge om Nord 

hadde 3-3-1-6 eller 4-2-1-6, og siden jeg trodde jeg hadde et godt spill inne, våget jeg ikke å 

sette inn Syd på den siste ruteren for å få oppspill i hjertersaksen på bordet, i tilfelle han skulle 

ha den siste sparen og bare èn hjerter. 

På onsdag 15. var vi igjen 95 par med 55 i B og 45 i A. Tore Morten og Leif Johnny Østby toppet 

klart i B og ble samtidig nummer to på landsbasis i simultanturneringen. Marit Tordly og Tone 

Eiklid fulgte nærmest, mens jeg og makker Karen Ekornes besatte 3. plassen. Du sitter med denne 

hånden som Syd: 

  E 4 2 

  D 7 6 2 

  6 

  Kn 10 9 7 5 

Ø-V er i sonen, og etter pass hos deg har Vest åpnet med 2 kløver( sterke). Din makker har gått 

inn med 5 ruter, og Øst har til slutt havnet i 6 spar. Din makker dobler den kontrakten, og hva 

spiller du ut? 

Ruter er neppe riktig, da hadde nok makker bare satt pass og håpet på bet med sin farge ut. 

Doblingen er nok det vi kaller Lavinthal og ber om et unaturlig utspill. Du har mange kløvere, så 

hvorfor ikke prøve der.  
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Det var blink: 

   8 

   9 8 3 

   K D Kn 10 9 8 7 4 2 

   - 

K Kn 7 6     D 10 9 5 3 

K      E Kn 10 5 4 

E 5      3 

E K D 4 3 2     8 6 

   E 4 2 

   D 7 6 2 

   6 

   Kn 10 9 7 5 

Makker får stjelingen sin, og en bet. 

Torsdag 16 var det klart for en nyskapning i vår festivalsammenheng. Vi lanserte mix-turnering 

som et alternativ til det vanlige programmet, og det var tydeligvis populært, for hele 51 par fant 

veien til Atlante. Ivar Tvedt og Elin Gåsø Dahl ledet helt inn i sluttfasen, men en massiv sisterunde  

av Lisbeth Aulid Eide og Bjørn Buer førte dem helt til topps foran Gro og Kåre Tjeltveit og Ivar og 

Elin måtte nøye seg med bronse. Det gjaldt å sitte riktig vei i siste runde, og mens Elin og Ivar 

hadde kortene mot seg, satt Lisbeth og Bjørn ”riktig” og utnyttet det til fulle. Lisbeth tråklet 

hjem 12 stikk i denne 4 spar kontrakten der mange faktisk hadde spilt seg bort og gått bet: 

   Kn 6 

   D 6 

   D 4 2 

   D Kn 8 6 3 2 

9 8 2      E K 5 4 3 

E 10      K 8 5 3 

E K 9 5 3     Kn 7 

10 7 4     E 5 

   D 10 7 

   Kn 9 7 4 2 

   10 8 6 

   K 9 

Hun satt øst og fikk hjerter to som løp til kongen. Ned med spar ess og tre ganger ruter til stjeling 

som godspilte den fargen. En høy spar til og hjerter til esset. Nå var det bare å spille ruter, og N-S 

kunne bare få et trumfstikk. På det samme spillet satt Lena Thomassen Syd, og sammen med 

samboer Tommy Elde klarte de å bete utgangen i spar. Tommy hadde meldt kløver i Nord, og Lena 

spilte ut kløver konge som gikk til esset. Spar ess og tre ganger hjerter til stjeling og overstjeling. 

Kløver dame og kløver knekt til stjeling og ny overstjeling, og nå la Lena påpasselig ned spar dame 

som gjorde at Øst ble sittende med en hjertertaper. 

A-gruppa samlet 49 par, og dermed nådde vi den magiske 100-pars grensen. Samtidig fikk 

festivalen storfint besøk siden vår stjernespiller Geir Helgemo hadde tatt turen nedover. Han 

spilte med Lars Frøland, og kjempet i teten hele turneringen. På målstreken ble de imidlertid 

slått av ungguttene fra Sarpsborg, Tommy Arctander Lødding og Christoffer Heldahl, sikkert en 

stjerne i hatten for dem. Magnus Staven og Erik Larsen ble nummer tre. 

Den andre hovedturneringen gikk av stabelen 17. og 18, og igjen tøyde vi deltakelsen idet 101 par 

stilte til start. Blant  A-gruppens 48 par var Geir Helgemo og Rogeir Paulsen helt suverene  og  

hadde godt over 100 poeng til gode på Ketil Andre Olsen og Lars Frøland, mens den første 

turneringens vinnere, Johnny Holmbakken og Bjørn Olav Sørensen ble nummer tre. I B-gruppa vant 
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Øyvind Kvisvik og Magne Rødsand nesten like overlegent foran Lene Granum – Helene Bråss og 

Hege og Elisabeth Johansen. Gode spillere har også ofte tur, og det må vi kunne si Geir og Rogeir 

hadde her: 

   - 

   6 4 3 

   9 6 4 3 2 

   D Kn 5 4 3 

Kn 10 9 5     E K 8 7 6 4 

D      E Kn 8 2 

E K D Kn     10 8 

E 9 7 2     8 

   D 3 2 

   K 10 9 7 5 

   7 5 

   K 10 6 

7 spar er en glimrende kontrakt Ø-V, og det meldte Jan Kvarme og Kåre Hummertangen mot 

vinnerne. Aberet var bare at de tre sparene satt samlet og på feil hånd, og dermed ble det bet og 

minus 16 for Ø-V. Sitter sparen annerledes, blir poengfordelingen omvendt. 

”Spill bridge 2” – kurset  

avsluttet sitt opplegg med turnering med 4 bord på Atlante, og vinner ble  Kirsten Ingebjørg 

Feragen sammen med kursleder Per Wats. Kari Strømsøe og Kirsten Lundby tok annenplassen, og 

bronsen ble delt mellom Inger Lise og Jan Erik Larsen og Anne Sofie Danielsen – Grete Simonsen. 

Et stjelespill 

Det er viktig å passe på at en utnytter ressursene riktig. Noen ganger er det forbundet med stor 

fare å spille trumfen for tidlig. 

I et av forrige ukes spill her på Tenerife var kortene disse: 

   E K 9 6 

   D 10 3 

   7 6 3 2 

   Kn 9 

D 8 4 2     Kn 10 5 3 

E Kn 9 8 5     7 

Kn 10     E K 9 4 

K 10      E 8 3 2 

   7 

   K 6 4 2 

   D 8 5 

   D 7 6 5 4 

 

Du har havnet i sparkontrakt som Øst og får hjerter to ut som du stikker med esset. Hva tenker du 

om mulighetene? 

Hvis du nå spiller trumf, tar Nord ess, konge og fortsetter med en tredje, og dermed har du bare 

en trumf igjen på hver hånd og kan ikke få mer enn 8 stikk. 

Hvis du i stedet prøver å utnytte trumfene separat, kommer du betydelig lenger. 
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Du kan spille deg fram til følgende sluttposisjon: 

   E K 9 6 

   - 

   - 

   - 

D 8      Kn 10 

Kn 9      - 

-      - 

-      8 3 

   7 

   K 

   - 

   D 7 

Når du nå spiller hjerter fra bordet kan ikke Nord nekte deg det tiende stikket. 

Seks BET! 

På Nøtterøy har vi en privat bridgeklubb som kaller seg ”6 bet”. Jeg tror vel ikke det er så ofte at 

medlemmene opplever at det blir seks stikk for lite i kontrakten, og spesielt ikke hvis det dreier 

seg om en frivillig meldt kontrakt og ikke en stamp. På onsdag 15. opplevde vi den sjeldne fuglen 

her på Tenerife. Spill nummer 5 så slik ut: 

   D Kn 4 

   K D Kn 2 

   E D 6 2 

   6 3 

K 10 9 7 2     8 3 

7 4      E 10 8 6 3 

9 8      K 

10 7 5 4     E K Kn 8 2 

   E 6 5 

   9 5 

   Kn 10 7 5 4 3 

   D 9 

Kjell Solli og Øyvind Bjørheim satt Ø-V, og Nord endte i en noe hardmeldt 3 NT – håpet var vel at 

ruteren skulle produsere noen stikk. Kløver ess kom ut, og tre ganger kløver fulgte til Vests tier. 

Hjerter til esset og kløver to sikret de første to betene. Kjell spilte så liten spar, og Syd gikk opp 

med esset. Ruter knekt fikk løpe til den single kongen, og siden Nord hadde kvitte seg med en 

spar for å holde tre rutere, ble det tre sparstikk og altså seks bet ! Det var ikke uventet en 

”ensamtopp” i A-gruppa, men ble faktisk kopiert to ganger i B. Noe for bridgens ”Hall of Fame”? 

Kampen om å bli blindemann 

Trøttheten kan gi seg mange utslag. I siste runde i gruppe B her om dagen, var meldingene 

avsluttet og utspillet gjort. På kontraktens side var kampen om å få slappe av og bare utføre 

ordre tydeligvis stor, for både Nord og Syd la ned sine hender! 
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Evaluering 

Vi har sterke ønsker om å få tilbakemeldinger slik at vi kan gjøre evnetuelle justeringer på 

opplegget i festivalen. Hittil har vi brukt skjemaer som blir utfylt for hånd og primært levert før 

avreise herfra. Vi har nå besluttet at vi sender ut et spørreskjema til alle årets deltakere etter 

hjemkomst og ber dere svare via mail. 

Simultanturnering 

Forrige uke deltok vi også på NBF`s simultanbridge. Onsdag 15.1 var det kun 119 par med totalt, 

og vi sto for hele 95 av dem! 

Vinnerne av B-pulja, Tore Morten og Leif Johnny Østby sto for det beste resultatet med 2.plass i 

landssammenheng. Marit Tordly – Tone Eiklid ble nummer 4, og vinnerne av A-gruppa, Inge 

Ytterhus og Leif Riksvold ble nummer 6. 

BRIDGEPUB 

Vi fortsetter den populære tradisjonen med bridgepub i Teide Bar på toppen av hotellet også i 

den tredje uka av ”Bridge for Alle” festivalen 2014. Til nå har vi på det meste hatt 16 bord 

spillende. Det er selvfølgelig mulig å ta seg en tur dit uten å spille kort – bare for en hyggelig prat 

med eller uten noe i glasset. 

Puben er åpen etter middag (åpningstid ca kl. 21.00 -24.00). Siste dag Bridgepuben er åpen i årets 

festival er fredag. 

Drikkevarer serveres  for øvrig kun i plastglass, og grunnen er at den ligger i et badeområde 

(regulert ved spansk lov). Til de som måtte være bekymret for temperaturen i lokalet: Det blir 

mer holdbare gardiner i år, og varmeovnene skal også være på plass! 

 

En kan kose seg med et glass vin og et slag kort i Bridgepuben!  
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Hotell Paradise Park 

Måltider: 
Det serveres tre hovedmåltider: 

 Frokost i Restaurant Tenerife i 

underetasjen: kl. 07.00 – 10.30 

 Lunsj i restaurant Strelitzia i 1. etasje: 

Kl. 13.00 – 15.00 

 Middag i restaurant Tenerife: 

Kl. 18.00 – 21.30 

Vær oppmerksom på at menn i shorts ikke har 

adgang til spisesalen ved middag. 

Det er dessuten anledning til få kjøpt lettere 

måltider, snacks og drikke i Bar Teide på 

takterrassen, i Bar Piscina ved 

svømmebassenget og i Bar Strelitzia i 1. 

etasje. 

De som har bestilt halvpensjon (noe vi 

anbefaler) som i utgangspunktet omfatter 

frokost og middag, kan si ifra i resepsjonen 

hvis de vil ha lunsj i stedet for middag neste 

dag og få en kupong til det bruk. Det koster 

ikke noe ekstra. 

For å kunne føre mat og drikke på rommet må 

en få stemplet romkortet sitt. Dette gjøres i 

resepsjonen hvis du tar med ditt kredittkort. 

Trimrom: 
Det ligger et trimrom i 1.etasje. Alle 

romnøkler vil oppgraderes slik at en får 

adgang til rommet fra kl 08.00. 

 

Underholdning: 
Det er underholdning hver kveld i Bar Yaiza i 

underetasjen, og det er normalt musikk i Bar 

Strelitzia i 1. etasje. 

 

Hotellet byr også på en rekke andre 

muligheter, bl.a. et flott SPA, samt 

konkurranser av ulike slag, men det vil føre 

for langt å gå inn på alt her. Vi anbefaler alle 

å orientere seg etter ankomst. 

 

Internett: 
Det er fri adgang til internett over hele 

hotellet, men vær oppmerksom på at 

forholdene kan være noe varierende. Kontakt 

resepsjonen for utfyllende info.

 

Godt for både kropp og sjel! 

Paradise Park har en flott SPA-avdeling (SPAradise), og vi har fått til en svært god avtale med 

ledelsen av avdelingen.  De har et kombinasjonsprogram for både menn og kvinner som i 

utgangspunktet koster 85 euro, Tilbudet til bridgedeltagerne med ledsagere er 59 euro, dvs ca 

30 % reduksjon. De gir dessuten 10 % reduksjon på alle andre typer behandling. For menn 

innebærer det såkalt dyp massasje, pluss fot- eller hodebehandling, kombinert med SPA, og for 

damene er det varm aromatisk massasje og ansiktsbehandling, kombinert med SPA. For mer 

utførlig info – se hjemmeside på Internett (SPAradise).  



Bridge for Alle 2014 

Tenerife 6. – 25. januar. 

 

Temabasert undervisning 

Vi fortsetter tradisjonen med temabasert undervisning, og B-gruppa vil som tidligere få tilbud 

om tre ganger pr uke. Det blir noen endringer. Vi flytter undervisningen fra tirsdag til onsdag og 

samtidig tidspunktet den dagen fram til 10-11. Oppsettet for B-gruppa blir dermed: 

Onsdag 22.1   10-11 Torsdag 23.1   15-16 

 

 

Knut holder temabasert undervisning 
mandager og onsdager kl. 10-11 og 
torsdager kl. 15-16. 
Temaer for undervisningen vil bli gjort 
kjent på tavla vår på ”kontoret” ved 
siden av resepsjonen. 
 

  

Nytt av året er at det også blir et undervisningstilbud til de mer rutinerte spillerne. Vi gjør et 

forsøk med to ganger pr uke som en prøveording, og tidene blir som følger: 

Onsdag 22.1   10-11 Torsdag 23.1   10-11 

Den første uka er det internasjonal juniorspiller Kristian Barstad Ellingsen som står for opplegget, og 

i uke to er Tommy Elde  ansvarlig. Emnene blir også her annonsert senere. Hvis oppslutningen blir 

bra, prøver vi å få til undervisning også i den siste festivaluka. 

 

En reverse-debutants opplevelse 

Etter en – som vanlig – morsom og inspirerende undervisningstime med Knut, var mitt fokus rettet 

mot den umulige reverse-meldingen. Kanskje ikke helt umulig, men i alle fall fikk jeg sjelden kort 

som passet, syntes jeg. 

Da jeg satte meg ved bridgebordet var jeg fast bestemt på ikke å melde reverse hvis jeg ikke hadde 

punkter nok, da fikk det heller bli grand. 

Plutselig satt jeg med den perfekte hånd for reverse: A,K,D i femte i ruter og A,K i fjerde i hjerter og 

jeg visste helt klart hva jeg skulle melde. 

Makker forkludret imidlertid litt med å åpne i 1 NT, men etter et øyeblikks tenking melde jeg 3 

ruter, dette skulle nok gå allikevel. Det unnslapp meg et vantro pip da jeg forsto at makker vurderte 

å si pass (noe som hadde vært det best tenkelige, skulle det vise seg). Det ble imidlertid 3 NT og min 

ville ferd i meldeboksen kunne fortsette. Da jeg triumferte med 4 hjerter måtte jo reversen ligge 

klart for alles øyne. Kanskje ikke for makker som skjulte sin forvirring godt og melde pass med 2 små 

hjerter. 

At vest satt med 6 hjerter ble snart åpenbart og vi gikk 4 bet. 

Med til historien hører at den selvsamme Knut satt som motspiller ved bordet og kunne vel ikke 

begripe at hans undervisning i dette temaet kunne gi slike fatale utslag. 

Hilsen Nord
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Spilletips 3 – 2014 

Ta ikke alle finesser du ser! 
 

Finessen kan være et utmerket hjelpemiddel, men det gjelder like mye å la være å bruke den hvis 

det finnes andre og bedre metoder. 

   D 10 2 

   K 10 5 3 2 

   D 8 6 

   Kn 7 

 

   E K 8 

   E 9 7 6 4 

   Kn 7 4 

   E D 

Du har havnet i 4 hjerter som Syd uten meldinger fra motparten, og utspillet er spar seks. Hvordan 

griper du oppgaven an? 

Du tar så klart ut trumfen, og i det aktuelle tilfellet prøvde mange kløverfinessen. Det gikk 

imidlertid dårlig da Ø-V hadde: 

9 7 6 4     Kn 5 3 

Kn      D 8 

K 10 3     E 9 5 2 

K 8 6 5 2     10 9 4 3 

Vest returnerte en kløver, og Syd klarte ikke å vri seg unna tre rutertapere. En bet. Løsningen ligger i 

å se bort fra finessen i kløver. Ta sparstikkene og spill kløver ess og mer kløver. Uansett hvem som 

kommer inn, klarer ikke fienden å få med seg mer enn to stikk i ruter. 

Bulletiner 

Dette er Bulletin 3-2014. Vi vil også lage en avslutningsbulletin som blir sendt dere på e-post etter 

hjemkomst.  

Vi oppfordrer alle til å levere stoff. Det kan være spill, turreportasjer eller andre opplevelser dere 

måtte møte. Kom gjerne med en vits eller to også hvis dere har noen på lager. 

Kjøpe hus/leilighet på Tenerife eller La Gomera 

Den eneste norsktalende eiendomsmegler på Tenerife Syd, Ivar Olsøn-Lunde i firmaet SOLMAR Vest 

S.L., har mange interessante eiendommer for salg eller langtidsleie. 

Kontakt kan formidles gjennom Per Bryde Sundseth, perbryde@gmail.com, (+47) 911 47 378 
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Test de små grå 

Mandag 20. januar kommer de siste oppgavene i årets festival. Det er tre ulike oppgaver som det kan 

leveres inn svar på fram til onsdag kveld. Belønningen blir som før – 1 flaske vin til vinneren av hver 

oppgave. 

Oppgaver  onsdag 15. januar 
Oppgave 1: 800 høns legger gjennomsnittlig åtte hundre egg i løpet av åtte dager. Hvor mange egg 

legger fire hundre høns i løpet av fire dager? 

Svar: De legger 200 egg 

Vinner: Helge Gundersen 

Oppgave 2: Du skal delta på et hemmelig møte, og for å få adgang må du gi vaken et passord ved 

inngangen. Du gjemmer deg i nærheten og lytter till de første som kommer. Da den første kommer 

sier vakten: ”seks”. Mannen svarer ”fire” og han slippes inn. Til den neste sier vakten: ”fem”. 

Mannen svarer ”tre” og slippes inn. Tredjemann får ”elleve” fra vakten, svarer ”seks” og slippes også 

inn.  Du går bort til inngangen og vakten sier:” åtte”. Hva må du svare for å slippe inn? 

Svar : 4 – antall bokstaver i tallet vakten sier 

Vinner: Elisif Reymert 

Oppgave 3: Du får tre forskjellige opplysninger. Bare en av dem er riktig. Hvilken? 

A: Ordet sjokolade har greske røtter. Shoko på gresk betyr myk, og lade av ordet lathos, masse. 

B: Hule sjokoladepåskeegg som vi har også i dag, ble opfunnet i 1873 av det britiske firmaet 

J.S.Fry& Sons i Bristol. 

C: Det er mye koffein i sjokolade. Spiser man en sjokoladeplate, blir det omtrent som å drikke to 

kopper kaffe. 

Svar: B er riktig. Oldtidens grekere kjente ikke til sjokolade. Ordet stammer fra aztekisk – xocolatl 

som betyr bittert vann.Det er svært lite koffein i sjokolade En sjokoladeplate på 50 gram inneholder 

bare ca 30 milligram, mens det er mellom 100 og 150 milligram koffein i en kopp kaffe. 

Vinner: Bjørg Kjølner 

Bridgelimerick 

Ikke alle er klare over at vi har en dyktig limerick-skaper blant oss. Thor Jahren fra Konnerud har på 

bestilling komponert noen flotte eksemplarer av sorten. Dere får tre av dem her, og så gjemmer vi et 

par til avslutningsbulletinen som dere får etter hjemkomst. 

” En bridgespiller oppe fra Kvam 

til bridgen for alle kom fram 

Men forundret han ble 

for han kom til et sted 

der de kun drev og spilte på kam” 

” En ny`byner borte fra Kjeller 

gikk  på kurset hos Per flere kvelder 

og han ble helt betatt, 

så hver eneste natt, 

han teller poeng og han melder” 
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En bridgespiller oppe fra Li, 

Spilte Monrad men lurte fordi 

han syns det gikk bra, 

men hver eneste da` 

så havna`n på bord tjueni! ” 

Takk for det, Tor – flott levert! 

Vi tok en tur til El Mèdano … 

og var tilbake i dusjen før bridgetid. Fra før hadde vi bak oss noen fotturer på Guazafjellet, rett bak 

hotellet og det lille ”byfjellet” ovenfor den store badestranda i Los Cristianos. Nå ville vi prøve noe 

nytt. 

El Mèdano ligger på kysten øst for Los Cristianos, ikke langt fra flyplassen og byr på to fine fjellpartier å 

prøve seg på. Lokalbussen dit tar en time og er innom en rekke småsteder langs kysten, bl.a Los 

Abrigos. Denne gangen valgte vi imidlertid å la fjell være fjell og tok den flate strandstien retning 

hjemover. Først fant vi imidlertid en trivelig liten restaurant på den fredelige lille byens 

strandpromenade ( litt bortenfor byens bussholseplass ). Her var det ikke mange turister og heller ikke 

mange butikker. Fem glass nypresset appelsinjuice og en øl gled glatt ned i våre respektive mager før vi 

satte kursen hjemover langs fredelige og nesten folketomme strender. Vi angret litt på at vi ikke hadde 

med  badetøy, men skulle vi nå hjem til bridgen, var saken klar – her måtte det vandres! Etter drøye to 

timers gange  passerte vi  blant annet en diskret naturalistbadestrand ( Tejita) og nådde Los Abrigos.  

  
 

Her møtte vi turens største utfordring – å finne ut når bussen hjem kom og gikk! Kommunikasjon: Buss 

nr 470 ( Los Cristianos – Grandilla ) eller 483 (Playa de las Americas – El Medano). Er du lur, kjøper du 

busskort i kiosken på busstasjonen for 15 euro. Det kan du busse for en rekke ganger avhengig av 

distanse og antall personer. 

Gro Gulden  
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Bli med til Spanias høyeste topp! 

v/ Elen, Solveig og Jan 

Ute etter billig tur ? - Ta en ulltur! 

Tross advarsler om snø, vandret vi trøstig av gårde til bussen. Ulltur = demonstrasjon, noe vi fikk etter 

en kort busstur. En ung, spenstig mann fortalte oss om alt nødvendig/ ikke nødvendig å vite om 

sengetøy av ull. 

Er det rart noen ble fristet til å prøve? Se bildet til venstre nedenfor. 

Inkludert i prisen for turen var det spansk lunsj med vin som smakte fortreffelig etter flaske nummer 2. 

Men vi skulle opp-opp-opp ! Da sjåføren skulle samme vei, fikk vi kjøre med hans buss gjennom 

”månelandskap” av lava og helt fram til gondolheisen. 

Folk med høyt eller lavt blodtrykk , eller gravide ; ble frarådet å ta heisen, og da damene ikke hadde 

livmor, tok vi sjansen. Turen opp gikk bra, og utsikten var storslått! På veien hjem stoppet vi og tok en 

La Bomba – ANBEFALES! 
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Golf og bridge – øvede  

Bridge og golf gir på hver sin måte store og interessante utfordringer til utøverne, men samtidig finner 
vi også betydelige fellestrekk. Bridge er en god aktivitet for hjernen og golf gjør godt for hele kroppen. 
Begge sporter setter krav til konsentrasjon, strategi og utholdenhet. I samarbeid med Norges 
Bridgeforbund og Vestfold Golfklubb inviterer vi til 2 dager med aktiviteter som gjør godt for hele 
kroppen. 
Avstanden mellom Nestor seniorutvikling og Vestfold golfklubb er ca 3 km. 
Pris:  Kr 2.400,-  

Prisen inkluderer kursavgift, overnatting og alle måltider  
Sted:  Nestor, Melsomvikveien 79, 3159 Melsomvik  
Kontaktpersoner:  Faglig ansvar Knut Kjærnsrød, tlf 90 78 87 80.  
Påmelding:  På tlf 33 33 55 00, e-post: post@nestorutvikling.no eller 

via påmeldingsskjema på www.nestorutvikling.no  
Påmeldingsfrist:  Fortløpende. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall 

deltakere. Maks 36 deltakere.  
Kursansvarlig:  Jon Edgar Karlsen  
Sist oppdatert:  25.10.14/JEK  
 

Program:  
Torsdag 28.august  
0900  Frammøte på Vestfold Golfklubb Golfbanen  

Kursåpning  
0930-1130 GOLF 9 hulls pargolf på indre bane  
1200-1230  Innkvartering hos Nestor  
1230-1300  Velkommen til Nestor Sal 1  

Orientering om stedet og kurset  
1300-1400 Lunsj Hovedhuset  
1400-1500  BRIDGE Sal 1  

Hvordan oppnå gode resultater i bridge  
v/Knut Kjernsrød  

1500-1530 Kaffe m/kake  
1530-1900 24 spill i bridge Biblioteket  
1930  Middag Hovedhuset  

Sosialt samvær 
 

Fredag 29. august  
0730-0830 Frokost (utsjekking fra kl 08.00-08.30)  
0830-0945 Hva kan vi lære av gårdsdagens turnering og øvelser Sal 1  

v/ Knut Kjærnsrød  
0945-1000 Kaffe og frukt Biblioteket  

Klargjøring til turnering  
1000-1200 BRIDGE  

Nestorturneringen i bridge Biblioteket  
1200-13.30 Avreise Nestor  

Lunsj Vestfold golfklubb  
GOLF  

1330-1500 Puttekonkurranse Golfbanen  
1500  Kursavslutning og premieutdeling 
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Litt forskjellig informasjon 

Horarios Minibuss 
Timetabell for gratis skyttelbuss mellom hotellet og byen: 

Fra hotellet. 

09:30 

10:00 

10:30 

11:00 

11:30 

12:00 

12:30 

13:00 

15:30 

16:00 

16:30 

17:00 

17:30 

Fra byen (trapp opp fra stranden) 

09:45 

10:15 

10:45 

11:15 

11:45 

12:15 

12:45 

13:15 

15:45 

16:15 

16:45 

17:15 

17:45 

Vi anbefaler å være ute i god tid, for det hender at sjåføren er litt «kjapp», spesielt fra byen. 

 

Kontakt med oss 
Under oppholdet ser vi helst at dere bruker vårt spanske mobilnummer: (+34) 666 927 693 

Per og Knut vil være å treffe på Plaza de los Deseos (nær resepsjonen) mellom kl. 08 og 09 hver dag 

unntatt søndager. Ellers er det selvfølgelig bare å gripe fatt i oss ”live”. 

 

Helsetjenester 
Det er godt med helsetjenester i området. Kontakt resepsjonen eller oss, eller en kan ringe direkte: 

Hospiten Healthcare Group som har 24 timers vakt på telefon: 922 750 032 

Tannlege 

Den faste tannlegen vår har pensjonert seg, men ta kontakt med Per eller Knut hvis det skulle oppstå 

et kritisk behov.

 

Pass på verdisakene!! 
Vi har tidligere dessverre hatt noen tilfeller av at verdisaker som vesker, lommebøker, 

fotoapparater, mobiltelefoner osv. blir snappet av uvedkommende, særlig nede i byen men også 

utenfor SPAR-butikken nedenfor hotellet.Pass derfor godt på tingene du har med deg! 
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Mat og drikke utenfor hotellet 

Det finnes mange gode spisesteder i Los Cristianos og naboen Las Americas, og dere klarer sikkert å 

finne fram til det meste, men her er noen eksempler. Om dere trenger noe mer informasjon så spør 

enten i resepsjonen eller snakk med Per og Knut. 

Locanda Italiana 
Italiensk restaurant med både inne- og uteservering som ligger i gata nedenfor hotellet og har meget 

god mat til hyggelige priser og utmerket service. 

Golden City 
Her er en restaurant som vi har fått anbefalt av Kristin Vigander. Hun sier: 

Vi har nå besøkt Golden City et par år på rad. Drives av et ungt kinesisk par med små barn. De har 

nydelig mat, veldig god kundeservice, og er kjempesøte. 

Da vi spiste hos dem i fjor, kjente de oss igjen fra to år før, og de husket til og med hva vi hadde 

spist! De pekte på min yndlings ande-rett i menyen, og fortalte at Liv skulle ha fisk. 

Garibaldi 
“Garibaldi, den beste restauranten på Tenerife”, fra en anmeldelse på Tripadvisor. En meget bra 

restaurant beliggende i Las Americas. 

Las Gangarras 
Er en meget bra og spesiell restaurant som ligger bare ca 10 min kjøring fra Los Cristianos, litt oppe i 

fjellsiden. Den består av et knippe tradisjonelle kanariske steinhus fra 1850-tallet og ligger i et 

område som nesten kan betraktes som en botanisk hage. De serverer både lunsj og middag, men vi 

vil nok anbefale tapas-lunsjen deres som er helt topp! Hvis været er bra, og det er det stort sett på 

disse kanter, kan en få servering ved store trebord utendørs. Begynn gjerne med en kald sangria og 

velg fra tapas-menyen. Jeg tror vi kan garantere suksess! 

El Molino Blanco 
En særpreget restaurant som serverer utmerket mat ”mediterranean style”. Prismessig i det øvre 

sjikt her på Tenerife, men godt under hva vi ev. måtte betale i Norge for tilsvarende. En bør bestille 

bord på forhånd som kan gjøres på telefon (+34) 922 796 282. Restauranten (se bildet nedenfor) 

ligger ikke så langt fra hotellet – en taxi tur på 8-10 €. 

 

 


