
Knut og Per ønsker alle hjertelig 
velkommen til Tenerife!
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Velkommen til det vi håper blir et opphold med 
paradisisk tilsnitt på Paradise Park i Los Christianos. Et 
hyggelig avbrekk fra vintermørket her hjemme, i hvert 
fall, og med aktiviteter som vi setter pris på.

Som dere ser av programmet, blir det bridge hver dag 
unntagen søndag. Da er det kjempingen med de hvite 
ballene på det grønne gresset som er hovedaktiviteten. 
Golf er det også lagt opp til på onsdagene, og for dem 
som ønsker å spille utover det, vil vi og hotellet være 
behjelpelige med å ordne starttider.

Det er lagt opp til besøk på den vakre naboøya La 
Gomera søndag 10. 17. eller 24., og for øvrig byr 
området her på mange ulike aktivitetsmuligheter. Det 
kommer nærmere informasjon om dette og mulige 
andre turer i bulletinene og på oppslagstavler.

Som det også framgår av programmet, blir det 
temabasert bridgeundervisning tre ganger pr. uke for 
de som måtte ønske det. En kan delta på de øktene 
en ønsker, men det er fint om en melder fra dagen i 
forveien. Vi setter oppslag i resepsjonen der en kan 
skrive seg på. Undervisningsdelen omtales mer utførlig 
på annet sted i bulletinen der du også finner hvilke 
temaer sesjonene vil inneholde.

Det vil bli produsert bulletiner med referater, resultater, 
tips og annet innhold, og de vil foreligge hver mandag 
og fredag morgen (den første mandag 11.1). Vi er svært 
interessert i å få inn spill, opplevelser, historier eller 
annet fra dere som vi kan krydre bulletinene med. Dere 
kan ta direkte kontakt med oss eller legge noe skiftlig i 
en hylle vi har i resepsjonen.

Vi vil svært gjerne ha tilbakemeldinger fra dere om 
hvordan oppholdet har vært og betraktninger om de 
ulike aktivitetene. Alle vil få et evalueringsskjema 
som vi håper dere vil fylle ut (anonymt) og levere før 
avreise. Vi er helt avhengige av tilbakemeldinger for å 
organisere og forbedre oppholdene her videre framover.

Da håper vi på supert opphold, god assistanse fra 
værgudene og spennende konkurranser. Ta kontakt med 
oss hvis det er ting dere lurer på eller ønsker å formidle.

Knut Kjærnsrød Per Bryde Sundseth

Bulletinredaktør Arrangementsansvarlig
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    Velkommen!
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Velkommen til bridge på Tenerife

På vegne av Norsk Bridgeforbund vil jeg få ønske 
dere hjertelig velkommen som spiller eller ledsager til 
vårt nye bridgetilbud på Tenerife. Det er første gangen 
forbundet arrangerer bridgeturnering i utlandet, og 
dette er en del av et nytt tilbud som inngår i ”Bridge 
for alle”. Tidligere i høst arrangerte vi fjellbridge på 
Beitostølen og i mars blir det mulighet for å spille 
bridge på Hurtigruten.

Bridge spilles i mange varianter, både privat, på 
internett og i turneringer. Den årlige bridgefestivalen 
på Lillehammer er det største arrangementet vi har. 
Festivalen skal ha et tilbud som gjør den attraktiv å 
være med på uansett på hvilket nivå en spiller. For de 
fleste vil det være det sosiale samværet som er den 

viktigste grunnen til å spille bridge, og vi håper at de 
som deltar på bridge på Tenerife, vil få mange gode 
opplevelser sammen. Jeg vet at Per Bryde Sundseth og 
Knut Kjærnsrød i arrangørstaben, vil gjøre sitt optimale 
for at dere skal få god service og legge til rette for 
hyggelige bridgeopplevelser.

Men før det blir bridge på Tenerife, skal det feires jul 
og nytt år. Jeg vil derfor benytte anledningen til å ønske 
dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Så blir 
det en fin start på det nye året med bridge og ferie på 
Tenerife.

Jan Aasen
President NBF



 Frokost:  07.30 – 10.30
 Lunsj:  13.00 – 15.00
 Middag:  18.00 – 21.30

Hotellet ønsker at de som har bestilt halvpensjon, sier 
fra dagen i forveien om de ønsker lunsj eller middag.

Hver lørdag kveld kl 20.00 arrangeres det fellesmiddag 
med premieutdeling for turneringene den uka. Hotellet 
ønsker at de som vil delta, gir beskjed fredag kveld.
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   Måltider på Paradise Park
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Måltidene på hotellet holdes på følgende tidspunkter: 
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Bridge på Paradise Park

Det blir daglige bridgeturneringer mandag – 
torsdag på følgende tidspunkter:

 Mandager:  17.00 – 21.00
 Tirsdager :  14.00 – 18.00
 Onsdager:  17.00 – 21.00
 Torsdager:  14.00 – 18.00

Det blir avsluttende turneringer hver dag, og vi regner 
med å spille 24 – 27 spill pr. gang. Påmelding til disse 
turneringene er et kvarter før start.

 
 
 

 

Hver week-end, fredager og lørdager arrangeres 
hovedturnering: 

 Fredager:  14.00 – 19.00
 Lørdager:  14.00 – 19.00

Vi regner med at hver av disse sesjonene vil bestå av 32 
spill. Påmelding senest torsdag kveld kl 22.00

For medlemmer av NBF er prisen for deltakelse i alle 
turneringer samt mulighet for å delta i den temabaserte 
undervisningen kr 700 for den første uka de deltar 
og kr 100 for hver av de påfølgende uker. For ikke-
medlemmer er prisene kr 1200 og 100.

Det er mulig for andre som oppholder seg på Tenerife 
å delta i enkeltturneringer. Prisen er da 10 Euro for en 
turnering i perioden mandag – torsdag og 25 Euro for 
en week-end turnering. I tillegg blir det en liten avgift 
pr. spiller pr. kveld som uavkortet går til premiering.



I forbindelse med oppholdet vårt har vi fått tilgang på 
samme måte og pris som klubben Scandinavian Golf 
Tenerife har til to golfbaner. Costea Adeje spilles på 
søndager med tee off fra kl 11.15, og der trenger en 
påmelding normalt en uke i forveien. Pris 33 euro. På 
onsdager har vi tilgang til kortbanen Los Palos, og 
der er det tee off fra kl 09.20 med påmelding til Knut 
eller Per kvelden i forveien. Pris 17 euro. Det er ca 10 
minutter med taxi til Los Palos, noe lenger til Adeje. 
Tirsdag 12. januar er det muligheter på Buenavista som 
ligger et stykke lenger nordover. Der har vi fått presset 
prisen ned fra 85 til 66 euro. 28. Eller 29. Januar er det 
mulig å spille på Tecina golf på La Gomera med retur 
samme dag.

Vi skal være så behjelpelige vi kan med å få til spill 
under oppholdet, men hvis en vil være helt sikker på 
tidspunkter, går det an å kontakte banene direkte.

Golf del Sur: 0034 922 738 170
Golf Las Americas:  0034 922 7520 05
Amarilla golf:  0034 922 73 0319

Det går også an å gå inn på nettet: Google: 
golf på Tenerife

 Det er for øvrig mulig å spille PGA Simulator Golf til 
spesialpris hvis noen skulle ønske det.
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Golf på Tenerife
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Ble født i Baku i 1905 men kom til Norge i forbindelse 
med revolusjonen i Russland. Han var en anerkjent 
journalist og redaktør som gjennom årtier preget det 
norske avismiljøet. Han ble også en av Norges aller 
beste bridgespillere med mange norgesmesterskap og 
internasjonale triumfer. For mange er han kanskje aller 
best kjent som forfatter av fantastisk instruktive og 
morsomme bridgebøker.

I bulletinene her på Tenerife vil vi presentere noen 
utdrag fra ”Familien Iversen ved bridgebordet”. En bok 
der han skapte et familiegalleri for å presentere spesielt 
artige spill. Familien består av Major Iversen, hans 
trofaste ektemake Charlotte Amalie, datteren Bibbi og 
sønnen Einar.
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Ranik Halle

Fra venstre ser vi Reidar Eikås, Ranik Halle, Halfdan Bjering Larsen og Bjørn Larsen.
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Major Iversen satt Øst, og hadde sin trofaste ektemake, 
Charlotte Amalie som makker, datteren Bibbi, satt 
Nord, og sønnen Einar Syd. Det var som en vil forstå 
en såkalt familie-bridge:

  Bibbi
  ♠ E K 9
  ♥ E K D
  ♦ K 8
  ♣ D 10 7 4 2

Charlotte   Majoren
♠ D 10 6 4   ♠ Kn 8 7 5 3
♥ Kn 9 7 4   ♥ 3
♦ 9 5    ♦ E D Kn 10 6 2
♣ E 5 3    ♣ K

  Einar
  ♠ 2
  ♥ 10 8 6 5 2
  ♦ 7 4 3
  ♣ Kn 9 8 6

Bibbi talte raskt 5 honnørstikk og  åpnet med 1 kløver. 
Majoren sa 1 ruter, Einar pass og Charlotte Amalie 
sa 1 grand, nærmest for  å markere kløverhold. Bibbi 
doblet, hun kunde sin Culbertson. Majoren sa nå 2 spar, 
som hans hustru straks høynet til 4. Bibbi doblet, det 
fikk være måte på utfordring. Major Iversen redoblet, 
når ungdommen var respektløs, måtte det statueres et 
eksempel.

Einar spilte ut kløver 6 som gikk til majorens konge. 
Majoren tente sin norsk-avlede sigar med en mine som 
om det skulde være den fineste havaneser, og blåste 
røyken ut med en tilfredshet som bare seiersvisshet kan 
gi. De gamle var nå eldst allikevel, det vilde sikkert 
vare lenge innen noen av barna igjen våget å doble sitt 
faderlige opphav. 

Charlotte Amalie hadde igrunnen alltid vært ham en 
god hustru. Som hun kunde gjette seg til hans innerste 
ønsker, hva nå enten det gjaldt mat eller de kort hun la 
opp som hans makker. Hjertertaperen kunde passende 
anbringes på kløver Ess og når Bibbi ganske sikkert 
hadde ruter K, var 5 trekk opplagt. Ja så, du doblet, sa 
major Iversen med tydelig velbehag.
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Imidlertid var majoren ikke en så dårlig spiller at han 
ikke oppdaget at spillet bød på visse vanskeligheter 
tross alt. Hans ellers så lydhøre hustru hadde til en 
avveksling glemt å sørge for de innkomster som selv 
en tapper major ikke kan klare seg foruten. Han måtte 
nok av med et hjerterstikk, så dette med fem trekk var 
en altfor optimistisk kalkyle. Men 4 stod, og det var 
jo heller ikke dårlig. Nå gjaldt det imidlertid å komme 
inn på bordet, så majoren spilte spar Kn. Til hans store 
forbauselse fikk knekten beholde stikket. Hva mente 
Bibbi med det? 

Majoren likte seg ikke, det var et åpenbart forsøk på å 
trosse hans bestemte ønske om å komme inn på bordet. 
Autoritetstro var ikke av de ting som kjennetegnet 
ungdommen nå til dags.

Men hun skulde til pers, den nesevise jentungen, tenkte 
majoren, og spilte en spar til. Den nesevise stakk med 
kongen, tok for hjerteress og fortsatte med hjerter K. 
Majoren stakk og gav mer spar. Bibbi var atter inne 
og spilte nå et kort som ingen hadde ventet: hjerter D! 
Einar rynket brynene, det var da et merkelig innfall, og 
Bibbi som ellers spiller så godt. Hun måtte da vite at 
faren var renons i hjerter og at hun bare godspilte Kn. 
på bordet. 

Men også majoren rynket brynene, og gav seg til å 
tygge på resten av den norskavlede. Han kunde ikke la 
datteren beholde stikket for hjerter D, for det vilde være 
beten. Følgelig måtte han stikke, med sin siste trumf, 
og nå hadde han bare en sjangse: at ruterkongen satt 
single. Noe mirakel skjedde imidlertid ikke, majoren 
måtte gi fra seg et ruterstikk og dessuten et kløverstikk, 
og gikk 2 beter.

Jeg hadde ikke behøvet gå mer enn 1 bet, sa majoren, 
bare jeg hadde spilt ruter D før esset. 
Du hadde ikke behøvet gå bet i det hele tatt, kom det 
kjapt fra Bibbi, bare du stikker med kløver Ess med en 
gang og tar ruter finessen.

Men Charlotte Amalie sa at alt sammen var hennes 
feil, hun hadde ikke kort til å gå rett i 4 spar. - Det var 
den bemerkningen som reddet kvelden, ellers hadde 
majoren gått opp og lagt seg. 



Tre ganger per uke blir det mulig å delta på temabasert 
undervisning her på Paradise Park.

Mandager kl 15 – 16.30
Tirsdager kl 12 – 13.30
Torsdager kl 18 – 19.30

Det blir i alt 10 økter under oppholdet.

Undervisningen er lagt opp med behandling av et 
meldeteknisk og et spilleteknisk emne per gang. Jeg 
har forsøkt å velge emner som er relativt hyppig 
forekommende ved bridgebordet, men det er naturlig 
nok ikke snakk om noe komplett kurs innen bridgens 
mysterier.

Dette er ikke et nybegynnerkurs (det kommer på andre 
tidspunkter). For å få utbytte av undervisningen bør en 
ha noe kjennskap til spillet, uten å måtte være dreven.

Jeg ønsker at de som vil delta, helst sier fra kvelden 
i forveien slik at jeg har en oversikt over hvor stor 
gruppa kan bli. Undervisningen er lagt opp med en 
Power Point presentasjon, og jeg håper på god 2-veis 
kommunikasjon.

Deltakelsen koster ikke noe ekstra. Den dekkes av 
bridgepasset på kr 700/1200.

Begynneropplæring

Det blir mulig å delta på begynneropplæring tre ganger 
per uke:

Mandager kl 13.30 – 15.00
Tirsdager kl 18.00 – 19.30
Torsdager kl 10.30 – 12.00

Opplæringen vil basere seg på NBFs opplegg og koster 
kr 700 som inkluderer matriell for de som ikke deltar i 
bridgeturneringene.

VEL MØTT!

Knut Kjærnsrød
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Temabasert undervisning
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Innhold i den temabaserte undervisningen
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Leksjon nr Spilletips Meldetips

1. Grunnleggende spilleføring Trumfstøtte til makker

2. Dekke/ ikke dekke med honnør Svar på opplysende dobling

3. Når skal en dukke Fjerde farge

4. Fargebehandling Innmeldinger

5. Utspill mot NT Ulike hender i samme situasjoner

6. Utspill mot farge Samme hånd i ulike situasjoner

7. Mer om spilleføring Negativ dobling

8. Motspill Cue bids og Splinter

9. Litt v.g. spilleføring 1 NT åpning

10. Safety play Kortvurdering



1. Hva heter Europas lengste elv?
a) Donau
b) Rhinen
c)  Volga

2. Hvilken by renner elven Liffy gjennom?
a) London
b) Dublin
c) Berlin

3. Hva heter hovedstaden i Bosnia & 
Hercegovina?
a) Bratislava
b) Skopje
c) Sarajevo

4. Og hovedstaden i Kasakhstan?
a) Vaduz
b) Tblisi
c) Astan

5. Og hovedstaden i Kamerun?
a) Niamey
b) Luanda
c) Yaoundé

6. Hva heter verdens nordligste hovedstad?
a) Helsinki
b) Reykjavik
c) Asjhkabad

7. Og den sørligste 
a) Cape Town
b) Wellington
c) Lima

8. Hva heter den største byen i Europa som 
ikke er hovedstad?
a) Birmingham
b) St. Petersburg
c) München

9. Hva heter Europas høyeste fjell?
a) Mount Blanc
b) K 2
c) Mount Elbrus

10.  Og Europas største innsjø?
a) Onega
b) Ladoga
c) Vänern

11.  Hvilket av disse landene har størst 
flateinnhold?
a) Japan
b) Norge
c) Italia

12.  Sveriges høyeste fjell er Kebnekaise. 
Hvor høyt er det?
a) 2480 m
b) 2111 m
c) 2865 m

13.  Hva heter det høyeste fjellet i Sør-
Amerika?
a) Mount Koscinsko
b) Aconcagua
c) Puntjak Jaya

14.  Hva heter Middelhavets største øy?
a) Korsika
b) Sardinia
c) Sicilia
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En aldri så liten geografi-quiz
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