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Velkommen tilbake til Hotel Paradise Park!
Nå er vi gang igjen med den fjerde Bridge for Alle
bridgefestivalen i Los Cristianos på Tenerife. Her kommer litt
info i mot slutten av den første uken siden den neste
bulletinen først kommer i midten av uke 2 i bridgefestivalen.
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Bridge uten hålkeføre
Hjemme i gamlelandet er det mye usikkert underlag for tiden, og både bein og armer og mere til kan
være utsatt for kong Vinters lunefulle påfunn. Her under Sydens sol og varme slipper vi heldigvis
slike påkjenninger og kan nyte livgivende B-vitaminer både på den ene og den andre måten.
Oppslutningen om årets festival er fantastisk, og vi gleder oss over å se både nye og ”gamle” på
plass her i paradiset.
Siden vi nettopp er kommet i gang for alvor, er denne bulletinen en god del tynnere enn vanlig, men
jeg kan love at vi kommer sterkere tilbake. Jeg gjentar oppfordringen til dere om å komme med
stoff, og det gjelder ikke bare spill. Jeg tar veldig gjerne imot beretninger om opplevelser av alle
slag, f.eks turer, morsomme anekdoter osv. De fleste vet at jeg er hjemme i Norge noen dager nå,
men kommer igjen på søndag, og du kan gjerne levere stoff til en av de andre i staben eller sende
meg på mail.
Fortsatt lykke til både ved bridgebordet og andre steder!

Knut Kjærnsrød
bulletinredaktør

Besøk av vår nye generalsekretær
Norsk Bridgeforbund fikk i sommer ny
generalsekretær Knut S. Brinchmann. Han
besøkte Bridge for Alle (BFA) bridgefestivalen i
Los Cristianos på Tenerife til et møte med
ledelsen på hotellet.
Samtidig fikk han også et inntrykk av den fjerde
BFA festivalen på Hotel Paradise Park. Han
storkoste seg noen få dager i starten av
festivalen, og fikk til og med spilt bridge en
kveld.

Generalsekretær Knut S. Brinchmann
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Bridge for Alle på Paradise Park – 2013
Spilleinfo

Det blir organisert bridge hver dag fra mandag 7. til lørdag 27. januar, unntatt søndager, med
dagsturneringer mandag – torsdag og hovedturneringer fredag/lørdag.
For de som ankommer tidligere og som ønsker å spille umiddelbart, kan vi lage små, uformelle
turneringer etter middag fram til torsdag. Ellers kan en selvfølgelig når som helst samles og ta et slag
kort på privat initiativ.
andre betaler 1250 kr. For hver av de neste
Tid
ukene er satsene 150/250. Det er opprettet egen
Alle dager kl 16.00 – 20.00
klubb som kalles Bridge for Alle som det går an å
Antall spill
melde seg inn i. Det koster kr 290 og gir alle
21 – 27, avhengig av deltakelse.
rettigheter i NBF.
Teknisk
Avgiften dekker også undervisning, bulletiner,
Ferdigdublerte spill, meldebokser og Bridgemate
bridgepub osv. Det er mulig for spillere utenfra å
i A-pulja
delta på enkeltturneringer, så fremt det er plass,
mot en avgift på 12 Euro/100 kr for
Sted
dagsturneringer og 30 Euro/250 kr for
Kongressalen i 6. etasje på Paradise Park og
hovedturnering.
Restaurant Atlante (rett ved hotellet) – begge
etasjer i andre uke.
Premiering
Vinnerne av hovedturneringene i A-klassen får
Puljer
premie gitt av hotellet. Utenom det blir det vin,
Normalt deles det i en A- og en B-pulje.
T-skjorter, caps, slips og bøker som premier.
Røyking/lufting
Terrassen på toppen av hotellet (8. etasje –
Teide Bar).
Terrassen utenfor restaurant Atlante.

Generelt

Servering

Vi har ingen organisert forhåndspåmelding til
turneringene, men vi ser gjerne at de som ønsker
å spille, sier fra så tidlig som mulig. Spesielt
gjelder dette nye parkombinasjoner.
Oppmøte 10 minutter før start.

Avgifter

Vi anmoder røykere og andre som tar seg en
luftetur om å følge nøye med på tiden slik at vi
unngår forsinkelser.

Det settes begge steder opp selvbetjent bar, der
en kan kjøpe kaffe og mineralvann, i tilknytning
til spillelokalet (Honesty Bar).
For den første uka en deltar, betaler medlemmer
av NBF (eller annet nordisk forbund) kr 750 og

Alkohol og bridge
Alle er enige om at alkohol og bridge ikke passer særlig godt sammen. I turneringene her på
Tenerife har vi imidlertid så langt gitt anledning til å kose seg med et glass vin, en øl eller
til og med en aldri så liten drink, siden det sosiale aspektet også er viktig her.
Nå har imidlertid Bridgetinget bestemt at det skal være alkoholforbud under
bridgeturneringene. Dermed blir ”honesty bar ” ganske mye redusert. Men vi håper at dere
tar det sporty og heller feirer med et lite glass etterpå.
På den annen side tjener vi noe: nå kan det uten problemer spilles om Mesterpoeng, både
klubb og krets. Vi ser på det som en god kompensasjon.
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Hotell Paradise Park
Måltider:
Det serveres tre hovedmåltider:




Frokost i Restaurant Tenerife i underetasjen:
07.00 – 10.30
Lunsj i restaurant Strelitzia i 1. etasje:
13.00 – 15.00
Middag i restaurant Tenerife:
NB! 18.00 – 21.15 (i bulletinen som ble sendt ut før jul stod det 17.45)

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 ta med seg romkort og kredittkort til
resepsjonen og få påført et stempel.
Superior rom og suiter har innholdet i minibaren ved ankomst til fri benyttelse.

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 variable.
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Temabasert undervisning
Med den interessen det har vært for undervisningssekvensene tidligere, er det ingen grunn
til å si stopp, og vi kjører videre i noenlunde samme hjulspor som tidligere.
Tidspunktene er som i fjor:
Mandager :

10 – 11

Tirsdager:

15 – 16

Torsdager:

15 – 16

Innholdsmessig legger jeg opp til en liten endring. Denne gangen vil jeg legge mer vekt på
spill- og motspillstrening samt en del meldesekvenser til utgang og slem.
Jeg fortsetter med ”klassens time” på de to siste torsdagene , 17. og 24. januar Der kan
dere på forhånd melde inn emner som dere ønsker belyst, og som jeg vil forsøke å besvare
etter beste evne. Det kan være å gå noe grundigere inn i emner vi allerede har hatt oppe,
eller helt nye ting.

Undervisning på Tenerife – program januar 2013
Her følger en oversikt over temaene for undervisningen.
Dag/dato
Mandag 7.1
Tirsdag 8.1
Torsdag 10.1
Mandag 14.1
Tirsdag 15.1
Torsdag 17.1
Mandag 21.1
Tirsdag 22.1
Torsdag 24.1

Tema
Spill
Kast/signaler
Spill/Meldeserier til utgang/slem
Motspill
Svake 2
Klassens time
Spill/Meldeserier til utgang/slem
Motspill
Klassens time

Knut holder også i år temabasert
undervisning mandag kl. 10-11,
tirsdag og torsdag kl. 15-16.
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Den første testen
Mandag 7. januar var det klart for den første virkelige testen rundt de grønne filtdekkede
bordene, og i A-gruppa i 6. etasje var det hele 20 par som ville kjempe om premier, ære
og de første mesterpoengene. Helge Vallestad og Terje Sæbø kom best ut av det med hele
67,4 % score, mens Johan Finnanger og Magnus Staven fulgte på 2. plass. Tomas Ruth og
Knut Kiste tok den siste pallplassen. I B-gruppa som spiller i Atlante-restauranten tok
Grethe Stenehjem og Elisif Reymert en meget klar seier og med enda høyere prosentscore –
68,1!
Her ble Sofhus Jacobsen og Åse Bjørnstad nummer 2 og Margareta Nachmanson nummer 3.
Storeslemmer er ikke nødvendigvis hverdagskost, men allerede i spill 5 var det klart for å
kunne klatre til taket:
D 10 9
10 9 7 6 4 2
8 7
7 3
Kn 3

E K 8 7 4 2

K 3

E D 8 5

E K D Kn 10

4

E D 10 2

K 8
6 5
Kn
9 6 5 3 2
Kn 9 6 5 4

Nord var giver og N-S i sonen.
I A-gruppa klarte fem par å melde den opplagte storeslemmen, og i B-gruppa var det to
som sto for bragden. Du kan jo teste deg sammen med makker og se om du kan finne en
noenlunde sikker vei til toppkontrakten.
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Vinner du kontrakten?
Før turneringene startet for alvor spilte vi innledningsvis noen spill her på Paradise Park,
og i en liten lagkamp over 14 spill forekom møtte Ø-V på denne sitsen:
10 4 2

E K D 9 6 5

E D Kn

9

7 6 4

E K 3

Kn 9 8 7

E K 2

Etter at Nord har åpnet med 3 hjerter, havner du som Øst i 6 spar. Syd spiller ut hjerter ti
( som du regne med er en singelton). Hvilke planer har du for å vinne kontrakten ?
Lever ditt forslag til en i staben, så kan det kanskje vanke en liten påskjønnelse hvis vi
synes du har truffet spikeren sånn noenlunde på hodet.

Bulletiner
Vi kommer til å opprettholde den gode tradisjonen med bulletiner også denne gang. En liten
endring blir det imidlertid. Dere sitter nå med forhåndsbulletinen og den neste ordinære
bulletinen kommer først rundt 15. januar. Grunnen er at vi har kuttet ut den første
hovedturneringen, fredag 4. og lørdag 5. januar, siden det er ankommet svært få deltakere
da. I stedet kommer det en liten info-bulletin med nødvendige opplysninger i slutten av uke
1 under den tre uker lange bridgefestivalen på Paradise Park.
Bulletin 3 kommer rundt 22. januar, og som vanlig får dere en avslutningsbulletin ganske
snart etter at dere kommer hjem. Jeg håper dere er like aktive som dere har vært før og
forsyner en ”sulten” redaktør med spill av ymse slag, morsomme hendelser, nyttig info osv.
VELKOMMEN MED INNSPILL!
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Konkurranse – løsninger på treningsoppgavene
Også i år vil det bli mulig å teste de små grå på andre oppgaver enn bridge. I bridgepuben
vil det tirsdags- og fredagskvelder bli lagt ut lapper med oppgaver som dere kan prøve dere
på enten alene eller i samarbeid med andre. Skriv løsningen ned på arket sammen med
navn og lever til oss.
Det trekkes ut en vinner pr oppgave som belønnes med en flaske vin, og første
konkurransekveld blir tirsdag 8. januar.
Nedenfor finner du løsningene på de to treningsoppgaver som vi hadde i bulletin 1 og som er
hentet fra Bridge for Alle kurset på Tenerife i november.

Oppgave 1
Tristan og Isolde befinner seg 100 km fra hverandre. De bestemmer seg for å møtes og
fraktes i hver sin bærestol av slaver som går med 10 km pr time.
En øyenstikker begynner å fly fram og tilbake mellom bærestolene. Den flyr i 150 km pr
time. Hvor langt har den fløyet når Tristan og Isolde møtes ?
Løsning: De to elskende møtes etter fem timer og da har Formel 1-øyen stikkeren fløyet
5x150 , altså 750 km ( til orientering kan det sies at den virkelige øyenstikkeren neppe
kommer særlig over 40 km pr time)

Oppgave 2
En vannlilje som hvert år dobler overflaten sin, dekker etter 10 år hele overflaten av et
tjern. Hvor lang tid ville det tatt hvis det var to vannliljer som oppførte seg på samme
måte ?
Løsning: En vannlilje har dekket halve tjernet på 9 år, og hadde de vært to som oppførte
seg på samme måte, ville det altså tatt 9 år å dekke vannflaten.

Spillere utenfra
I alle år har vi med glede tatt imot spillere som bor andre steder enn på hotellet til
turneringene våre. Det vil vi fortsatt gjøre, men på grunn av den store tilstrømmingen av
deltakere, kan vi dessverre komme i den situasjon at vi en og annen gang blir nødt til å
begrense deltakelse utenfra, rett og slett på grunn av plassmangel. Alle som har
forhåndsbetalt deltakeravgift vil selvfølgelig prioriteres.
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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:

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.

Cafe Camilo

er til tross for navnet et norskdrevet sted som ligger på terrassen ovenfor stranda Playa Las
Vistas i Los Cristianos. Den er åpen mellom 13 og 23, men stengt på søndager. På tirsdager
har de hele terrassen for seg selv siden naborestaurantene er stengt, og da går det an å
bestille bord for inntil 40 personer. Stedet serverer bl.a. en meget smakfull sildeanretning
m/ dansk rugbrød. (tlf: 0034922798070)

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 €.

Cafe Brisen

er en koselig norsk kafe med dagens rett hver dag i tillegg til en liten á la carte meny.
Kafeen ligger 200 m fra svenske kyrkan bak lekeplassen, ved siden av strandpromenaden og
havna i Los Cristianos.

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 !
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Litt forskjellig informasjon
Horarios Minibuss

Timetabell for gratis skyttelbuss mellom hotellet og byen:
Fra hotellet.
Fra byen (trapp opp fra stranden)
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45

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

Informasjon under oppholdet

Det vil bli gitt en del info under morgensamlingene, og i tillegg vil vi ha en oppslagstavle i nærheten
av resepsjonen som det er viktig at dere tar en titt på daglig.

Kontakt med oss

Under oppholdet ser vi helst at dere bruker vårt spanske mobilnummer:
(+34) 617 517 795
Ellers er det selvfølgelig bare å gripe fatt i oss ”live”. Det er for øvrig lagt opp til en morgensamling der
det er mulig å ta opp ting som dere ønsker å få svar på.

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
Trenger du tannlege, kan du kontakte: R. Tore Langeland, Calle Picon 15, Callao Savalje – 38678 ADEJE
Telefon: 0034 922 740 474, mobil: 0034 600 892 844

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 SPARbutikken nedenfor hotellet.
Pass derfor godt på tingene du har med deg!
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BRIDGEPUB
I likhet med de to siste årene vil vi ha en bridgepub på toppen av hotellet – i Teide Bar. Vi har
syslet med tanken om å flytte den delen av arrangementet til restaurant Atlante , men har
kommet til at det kanskje ligger litt langt unna, og at det blir vanskeligere for deltakerne å ta seg
dit.
Noen synes det i perioder har vært litt trekkfullt
der oppe, men vi har fått lovnad på at gardinene
skal trekkes ned og at vi får varmluftsvifter hvis
det trengs.
Puben blir som vanlig åpen etter middag, ( 21.30
– 24.00 ) og åpningsdagen blir mandag 7. januar.
Vi får egen bartender til disposisjon hele tiden
fram til stengetid, og det blir selvfølgelig gode

Betjent bar

muligheter til å leske seg med noe i glassene, ta
en prat, eller ta et slag kort hvis noen ønsker
det. (Tidligere har vi hatt opptil 7 bord i sving
på en gang!)
Vær oppmerksom på at det serveres drikke kun i
plastglass i baren, og grunnen er at den ligger i
et badeområde (regulert ved spansk lov).

Sosialt

Mange som spiller bridge senere på kvelden også
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