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Fra premieutdelingen 1.
hovedturnering. Vinnerne
Kurt Langhelle og Bjørn
Røgelstad fra Haugesund
flankert av arrangørstaben
Knut Kjærnsrød og Per Bryde
Sundset
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Roger har et bedre forslag
− Jeg har en følelse av at jeg kunne ha gjort det
bedre, sa Bias etter spillets slutt.
− Den følelsen er helt riktig, sa Roger. – Spillet er
100 % opplagt bare du starter riktig.

La oss se på de to hendene.
Roger
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Bias

Giver: Bias, alle i sonen
Bias		
1 ♥		
4 ♥		
pass		

Stein		 Roger		
1 ♠		 3 ♥		
4 ♠		 5 ♥		
pass

Jan
3♠
pass

Stein startet med spar Konge, og nå spør vi
Dem, kjære leser: Mener De også at spillet er
100 % opplagt? Er de for eksempel ikke avhengig
av snill sits i kløver?
Bias mente det. Han stakk spar Konge med esset,
stjal spar 7, trumfet ut og spilte kløver og knep
med nieren. Stein kom inn på Damen og skiftet til
ruter. Bias stakk med esset på bordet, og prøvde ny
kløverfinesse, men akk!, Stein hadde Kongen også,
og dermed var beten et faktum, idet Bias også
måtte miste et ruterstikk. Fordelingen:
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− Jeg var nå uheldig med sitsen da, sa Bias. -- Men
allikevel Skulle jeg ha klart meg, mener du?
− Ja, jeg mener det, sa Roger. Poenget kommer
allerede i det første stikket. La Jan beholde
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stikket for spar Konge! Selv legger du en ruter.
Nå skifter vel Stein til en ruter. Du tar esset,
innkasserer spar ess og kaster nok en ruter. Så
stjeler du en ruter, inn på bordet med trumf, ny
ruterstjeling og atter inn på bordet via en trumf.
Dermed er opplegget til den perfekte eliminasjon
fullendt:

		
		
		
		

♠ -♥D63
♦ -♣853

− Inne hos meg trekker du kløver 3 og kniper med
nieren. Stein kommer inn på Damen, men nå
sitter han ille til. Uansett hva han returnerer må
du få resten.
− Ja, så sannelig, måtte Bias innrømme. -- Og i
grunnen så enkelt!
− Ja, det har du rett i. Men trøst deg: Mange andre
hadde også gått bet i dette spillet. For når alt
kommer til alt var eliminasjonspoenget ganske
godt skjult. Iallfall for en alminnelig spiller…
føyde Roger til med et smil.
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Balkongdramatikk
Det er ikke bare ved bridgebordet eller på golfbanen en
kan møte på utfordringer. Det er blant annet ingen spøk
å befinne seg på en balkong i femte etasje med låst dør
inn til ens lille lune rede på rommet. Anne «Rambo»

Bergquist lot seg imidlertid ikke stoppe av en slik
bagatell. Et velrettet karateslag mot dørkarmen banet
vei inn til varmen, og dagen var reddet.
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Bridgetips
La ikke motparten få sjansen
Giver: Syd
Sone: Ingen

N

Giver: Syd
Sone: Ingen
♠ED
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♦EK98
♣752
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♠74
♥ E K D 10 5
♦ D Kn 10
♣ D93

Du er som Syd spillefører i 4 hjerter uten meldinger fra
motparten og får spar ni ut fra Vest. Hvordan griper du
det an ?
Du har fem stikk i trumf, fire i ruter og ett i spar – 10 i
alt. Utspillet kan tyde på at spar konge sitter hos Øst,
så la ikke motparten få sjansen til å bete deg. Stikk med
esset, ut med trumfen og ta ruterstikkene. Hele spillet
så slik ut:
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♣ K 10 6 4

♠74
♥ E K D 10 5
♦ D Kn 10
♣ D93
Legger du damen, tar Øst kongen og de tar tre
kløverstikk før du kommer inn.
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Oppvarming
Og det i bokstavelig forstand. Fra ankomsten til
Gardermoen med frostrøyken ut av nesa og is mellom
tærne til sol fra skyfri himmel, varm vind fra Afrika
og vulkanfjellet Teide skuende ned på oss der den
kneiser nesten 4000 meter over den blå Atlanteren.
En nett liten temperaturøkning på 45 grader av den
gamle, gode Celsius-typen er ikke å forakte for oss
forfrosne sjeler fra det høye nord. Paradis er et ord som
ligger langt framme på tunga, og det var da også det
store hotellkomplekset Paradise Park i Los Christianos
som tok imot deltakerne i Bridge for Alle med åpne
armer, bugnende bord, palmer og glitrende bassenger.
Vi var mellom 10 og 15 personer som ankom søndag
3. Januar, og hele måneden vil det bli skytteltrafikk
mellom Norge og Tenerife. Til og med våre
skandinaviske naboer Sverige og Danmark vil være
representert. Hvis værgudene viser seg fra den samme
velvillige siden som hittil utover i måneden, burde det
bli et minnerikt opphold for alle.

hvert spill. Dataene sendes til en server i regnskapet
som umiddelbart registrerer og lager resultatliste
som kan publiseres straks runden er over. Mange av
deltakerne har som sagt ikke vært borti innretningen
tidligere, men honnør til alle for at de raskt tilegnet
seg den nye kunnskapen. 8 par stilte opp og spilte
15 spill. Det ble til og med internasjonal deltakelse
da et irsk ektepar, Nora og Jack Collins fikk nyss om
at det var bridgeturnering på gang og ønsket å delta,
noe de fikk med akklamasjon. King of the game så
langt, Knut Daffinrud fra Tønsberg viste seg igjen
uimotståelig og vant en klar seier sammen med Jan
Kvarme fra Oslo. På 2. Plass fulgte på behørig avstand
bulletinredaktøren i par med Sigmund Holdaas fra
Ørlandet, og på 3 Einar Pettersen fra Vardø med Per
Erling Hødnebø fra Tønsberg. Noen små tekniske
problemer måtte overvinnes underveis, men med en så
dyktig regnskapssjef som Tommy Elde på plass forblir
ikke noe problem uløst.

Bridge er selvfølgelig hovedaktiviteten under
oppholdet, og deltakerne var da også interessert i å
komme seg til bordene så fort som mulig. Selv om den
offisielle starten ikke var før onsdag 6. Januar, startet
oppvarmingen allerede søndag kveld. En lagkamp
mellom Drammen og Resten av verden over 16 spill ble
et relativt jevnt oppgjør som Verden gikk seirende ut av
med drøye 10 imp. Mandag kveld hadde bordantallet
økt med 50 %, og den 3-bords parturneringen med impberegning ble vunnet overlegent av Knut Daffinrud fra
Tønsberg og Einar Pettersen fra Vardø foran Bente og
Rune Nicolaisen fra Konnerud

Den offisielle delen av bridgeprogrammet startet med
turnering onsdag 6., og denne gangen var det 10 par
på startstrek. Knut Daffinrud og Jan Kvarme befestet
sin stilling i toppsjiktet og tok en ny seier. Denne
gangen ble de imidlertid presset til målstreken av våre
utenlandske gjester, Nora og Jack fra Irland. På tredje
plass fulgte Jeanne og Karsten Gill fra Konnerud.

Spillelokalet er en restaurant som ligger ca 100
meter fra selve hotellet. Restauranten er ikke i bruk i
vintermånedene, og Bridge for Alle disponerer derfor
hele underetasjen til spille- og undervisningsformål.
Hotellet har hatt en formidabel stab i gang for å
klargjøre lokalet, bl.a. med å skifte lyspærene til noen
med sterkere effekt, og stedet fungerer utmerket til
formålet. Terrassen utenfor med utsikt over deler av
byen og Atlanteren må være noe av det absolutt beste et
bridgelokale kan by på.
Bridgemessig tok vi i bruk lokalet allerede tirsdag
kveld med en åpningsturnering med fire bord og
parberegning. Kvelden brukte vi også til å teste ut
regnskapssystemet og innretningen som mange ikke har
vært borti før, nemlig Bridgemate. Det er et lite apparat
som står på bordene, der resultatene tastes inn etter

Torsdag 7. kunne vi igjen registrere økning i
bordantallet, nå til 13 par. Knut Daffinrud måtte for
første gang konstatere at topplassen gikk til et annet
par. Kurt Langhelle og Bjørn Røgelstad fra Haugesund
kom stormende inn på arenaen og oppnådde i
underkant av 70 % i debuten sin
Så over til et lite knippe spill. Du har følgende ressurser
å rutte med:
♠ E D Kn 10 3
♥ED3
♦EKD8
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G
V

Ø

S

♠K62
♥86
♦75
♣KD7643
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Med Nord som giver og ingen i sonen er du kommet i
6 spar og får kløver knekt ut til dame og ess og hjerter
knekt i vri. Hvilken plan velger du?
Den mest nærliggende sjansen er kanskje å ta
hjerterfinessen på direkten. Da skal det mye til at
det ikke går hjem. Tenker du imidlertid at de høye
honnørene sitter på hver sin hånd, går det i vasken.
Jeg tror en bedre sjanse er å stikke med esset og ta tre
ganger ruter og kaste en hjerter i bordet. Det strander
bare på ruteren 5-2. Du stjeler så to hjertere i bordet og
kaster rutertaperen på kløver konge. Det hadde i alle
fall holdt ved bordet:
Et spill fra lagkampen den 3. januar bød på en
meldeutfordring:
♠ 10 9 5 2
♥EKD973
♦8
♣ 10 5
N

♠ E 6 3				
♥ 8 4				
G
V
♦ E K D 10 4			
♣ K D 8			

Ø

S

♠ D Kn 8
♥6
♦9652
♣E9743

♠K74
♥ Kn 10 5 2
♦ Kn 7 3
♣ Kn 6 2

Nord		
2 ♥		
pass		
pass		
pass		
pass rundt

Øst		
3 ♦		
4 ♣		
4 ♥		
5 ♦		

Syd
3♥
pass
pass
pass

3 ♠ viser styrke i fargen, og 4 ♣ og hjerter er cue bids.
Ingen bombesikker framgangsmåte, og hvis noen av
deltakerne har andre forslag, tar jeg gjerne imot det.
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♠ED75
♥K96
♦ Kn 3
♣ E K 10 8
N-S er i sonen, og Øst åpner med 1 ♦. Din makker sier
pass, og Vest melder 1 NT. Hva melder du som Nord?
Jeg tar gjerne imot forslag og tar spillet opp igjen i
neste bulletin.
Her meldte torsdagsvinnerne Langhelle-Røgelstad en
storeslem som ikke mange var i nærheten av:
[Kompass: Øv=grønn, NS=rød, giver=øst]
♠ 10 7
♥ E K Kn 10 5 2
♦K3
♣ E 7N 6
♠ 9 8 4 2			
♠D6
♥ D 8 4				
♥9
G
V
Ø
♦ 2				
♦ D Kn 10 8 7 6 5 4
♣ 10 9 5 4 2			
♣83
♠ E KS Kn 5 3
♥763
♦E9
♣ K D Kn
Med N-S i sonen gikk meldingene:

Vest er giver, alle i sonen, og utfordringen er å melde 6
ruter som er en meget god kontrakt på Vests hånd. En
mulighet kan kanskje være dette:
Vest		
1 ♦		
3 ♠		
4 ♦		
4 NT		
6 ♦		

Du får en meldeprøve til. Du sitter som Nord med:

Vest		
Nord		
				
pass		
6 ♥		
pass		
7 NT		

Øst		
3 ♦		
pass		
pass rundt

Syd
dobl
6 NT

Ruter ut til kongen, hjerter ess, og så spar ti som ble
dekket med damen og kongen. Nå avslørte to ganger
spar til, tre ganger kløver og ruter ess den aktuelle
sitsen, og Kurt Langhelle kunne avslutte med en 100 %
sikker hjerterfinesse og 13 velfortjente stikk.
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Golf
Det er ingen mangel på grønne greener på Tenerife, og
en del av deltakerne har benyttet anledningen til bringe
med seg nødvendig utstyr til å utforske dem.
Allerede tirsdag 5. tok fire stykker seg til Golf del Sur,
og for den nette sum av 85 euro hver ble det en 18-hulls
runde til akkompagnement av et imponerende antall
jumbojeter like over hodet på vei inn til flyplassen.
Som vanlig ble det en salig blanding av snorrette slag
og leting i busker og kratt, men Knut Daffinrud fra
Tønsberg viste seg som den overlegne også på dette
underlaget og endte på 34 poeng.
Onsdag den 6. startet ni av oss dagen på Golf Los
Palos som er en intim liten kortbane med utelukkende
par 3 hull. I utgangspunktet så det relativt enkelt ut,
men veldig lite er enkelt i golf, og ballene tok ofte de
underligste veier, ikke minst på grunn av en ganske
kraftig vind. Igjen behersket Knut D forholdene best
og fullførte 2x9 hull på 75 slag. Den andre 9-hulls
runden bød for øvrig på spesielle utfordringer i og med
det store antall spillere på banen, noe som i perioder
medførte utrolig mye venting.
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Paradise Park er et enormt hotellkompleks som ligger
i den sjarmerende fiskerlandsbyen Los Cristianos syd
på Tenerife. Noen vil kanskje sette spørsmålstegn om
sjarmen fortsatt er den samme med all bebyggelse
som har poppet opp i løpet av de senere årene, men
pent, rent og hyggelig er det i hvert fall her. Og været
er det lite å klage på, i hvert fall har vi så langt sett
stort sett bare sol og blå himmel. Hotellet har nesten
400 rom og kan tilby både leiligheter og suiter av
ulike typer. Det finnes fire svømmebasseng, blant
annet på toppen av hotellet, flott SPA-avdeling. Det er
også fire restauranter. En der det serveres frokost og
middag, en for lunsj og to av typen bar der en kan få
både drikkevarer og snacks. Mat er det i overflod, og
du kan sikkert overmannes av valgets kval en gang i
mellom når du sirkulerer rundt de pådekkede bordene.
En meget hyggelig gest fra hotellet var velkomstgaven
med champagne og frukt på hotellrombordet.

8

Paradise Park

Hotellet ligger bare ca 15 km fra den sydlige flyplassen
på Tenerife, det er en knapp kilometer ned til en flott
sandstrand, og plenty golfbaner i overkommelig
nærhet. Hotellet kan også være et godt utgangspunkt
for en tur til vulkanen Teide, Spanias høyeste fjell
med sine 3718 meter, eller til naboøya La Gomera
der Fred Olsen har både hotell og en fantastisk (men
dyr) golfbane. Øya er dessuten kjent for sitt spesielle
plystrespråk som gjeterne brukte seg i mellom for
å kommunisere over de dype og ofte vanskelig
tilgjengelige dalene.
Tenerife har dessuten en av de heftigste vannparkene i
verden – Siam Park, og hvis du har muligheter for en
tur i februar, kan du oppleve karnevalet som visstnok
ikke skal være stort dårligere enn det mest kjente i Rio.

Bridge for Alle
2010
6. – 31. januar

Tenerife

Hovedturnering I
Den første av i alt fire hovedturneringer, som avslutter
hver uke her nede, ble spilt fredag og lørdag med 12
deltagende par. Kurt Langhelle og Bjørn Røgelstad
fra Haugesund gikk ut med syvmilsskritt og hadde i
en periode god avstand til feltet. De ledet også klart
etter første dag. Lørdagen gikk det noe tråere, og Svein
Arne Munkvold og Tommy Elde fikk los på teten. Noen
runder før slutt inntok de tabelltoppen og dro litt fra,
men Langhelle – Røgelstad var i kjelleren og fant noen
ekstra krefter, og da vi kom og sa at det var slutt, var de
igjen i teten. Dette var et interessant spill fra første dag:
♠5
♥EK432
♦9852
♥K94
N

♠ E 9 8 6				
♥ 9 8 7					
G
V
Ø
♦ K 4					
♣ D 10 7 5				
S

♠ Kn 10 2
♥ Kn 10 5
♦ 10 7 6 3
♣ Kn 3 2

Standardkontrakten var 4 spar hos Øst, og der hjerter
kom ut, måtte en tippe kløverfargen. Knut Daffinrud
fikk ruter ut, og klarte brasene uten å måtte gjette. Han
trakk ut trumfen, tok to ruterstikk til og kaste hjerter
på bordet. Så fridde han seg med hjerter, og motparten
måtte åpne kløverfargen.
Her er en slem som ingen klarte å melde:
♠ D 10 9
♥ 10
♦ K D Kn 10 4 3
♣K62
N

♠ K 5 4 3 2				
♥ E Kn 7 6 4				
G
V
Ø
♦ 8					
♣ 8 4					
♠KD743
♥D6
♦ E D Kn
♣E86

♠ E Kn8 7 6
♥KD9
♦75
♣ED7

S

♠ -♥8532
♦E962
♣ Kn 10 9 5 3
Øst er giver, og ingen er i sonen. Noen vil kanskje åpne
med 1 NT på kortene, men de fleste kanskje med 1 spar.
Et Splinterhopp til enten 3 eller 4 ruter, avhengig av
avtaler, lyder som musikk i Østs ører, og via cue bids
burde det være mulig å lukte på slemmen.

Pass på!!
En liten påminnelse kan være på sin plass. Ta vare på verdisakene. Den første av gjestene våre har allerede
vært utsatt for tyver og mistet veske med bl.a. penger og kort. Tyveriet skjedde på strandpromenaden her i Los
Christianos. Vær forsiktig med å ha veske hengende over skuldrene og ha såkalte mavevesker foran kroppen.
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Resultater

Vekommenturnering - Tenerife, 5. januar 2010

  Score
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

Knut Daffinrud, Tønsberg BK
Jan Kvarme, Bridge for Alle Tenerife
Knut Kjærnsrød, Nøtterøy BK
Sigmund Holdaas, Ørland BK
Einar Pettersen
Per Erling Hødnebø
Bente Nicolaisen
Rune Nicolaisen
Jeanne Gill, Konnerud BK
Karsten Gill, Konnerud BK
Nora Collins, Bridge for Alle Tenerife
Jack Collins, Bridge for Alle Tenerife
Solveig Hoff
Helga Jonstang
Ingrid Ek, Bridge for Alle Tenerife
Gro Gulden, Bridge for Alle Tenerife

16
4
3
1

  %    
  62,70
  53,17
  52,38
  50,79
  50,00

-1
-9
-14

  49,21
  42,86
  38,89

Dagsturnering 1 06.01.10, 6. januar 2010
1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

10

Jan Kvarme
Knut Daffinrud
Nora Collins, Bridge for Alle Tenerife
Jack Collins, Bridge for Alle Tenerife
Jeanne Gill
Karsten Gill
Rune Nicolaisen
Bente Nicolaisen
Liv Lågstad
Ellen Stavnar
Einar Pettersen
Kristen Asbøll Vestad
Sigmund Holdaas
Per Erling Hødnebø
Ingrid Ek
Gro Sissel Gulden
Solveig Hoff
Helga Jonstang
Bodil Varpe, Bridge for Alle Tenerife
Johan Vestad, Bridge for Alle Tenerife
Anne Bergquist
Elisabeth Roman
Anne Lise Tviberg, Bridge for Alle Tenerife

36
33
17
5

  65,00
  63,75
  57,08
  52,08
  50,00
  50,00

-6
-6
-9
-12
-22
-36

  47,50
  47,50
  46,25
  45,00
  40,83
  35,00

(26)
(22)
(25)
(23)
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Dagsturnering 2 07.01.10, 7. januar 2010
1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13

Kurt Langhelle, Haugesund BK
Bjørn Røgelstad, Haugesund BK
Jan Kvarme
Knut Daffinrud
Nora Collins, Bridge for Alle Tenerife
Jack Collins, Bridge for Alle Tenerife
Einar Pettersen
Kristen Asbøll Vestad
Jeanne Gill
Karsten Gill
Solveig Hoff
Helga Jonstang
Liv Lågstad
Ellen Stavnar
Ingrid Ek
Gro Sissel Gulden
Bente Kock
Per Erling Hødnebø, Tønsberg BK
Bodil Varpe, Bridge for Alle Tenerife
Johan Vestad, Bridge for Alle Tenerife
Erling Tviberg, Bridge for Alle Tenerife
Anne Lise Tviberg, Bridge for Alle Tenerife
Anne Bergquist
Elisabeth Roman
Rune Nicolaisen

43
31
23
22
10
10
-10
-11
-16
-16
-17
-19
-26

  67,92
  62,92
  59,58
  59,17
  54,17
  54,17

(25)
(23)

  45,83
  45,42
  43,33
  43,33

(28)
(20)

  42,92
  42,08
  39,17

Hovedturnering I
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Løsning: En aldri så liten geografi-quiz

Det korrekte svaret er uthevet!
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
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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

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

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

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

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

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

14. Hva heter Middelhavets største øy?
a) Korsika
b) Sardinia
c) Sicilia

