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Velkommen tilbake til Hotel Paradise Park!
Vi ønsker alle våre deltakere hjertelig velkommen
til nok et ”Bridge for Alle”-opphold her hos oss!

IV Paradise Park
and
NBF Bridgefestival

Bridge for Alle 2013

Tenerife

7. – 26. januar.

IV Paradise Park og NBF Bridgefestival

VELKOMMEN!!

Det er ingen grunn til stikke under en stol at vi i arrangementskomiteen er såre fornøyd med
utviklingen av festivalen her på Paradise Park i Los Cristianos, Tenerife. NBF har nå undertegnet
en 5-års kontrakt med hotellet her så vi seiler videre på ”bølgen”.
Nok en gang kan vi altså ønske velkommen til både gjengangere og nykommere, og i skrivende stund
har vi rundet den magiske 200-grensen. Vi kjører videre etter stort sett godt opptrukne linjer, dvs at
bridgen vil foregå fra 16-20 hver dag unntatt søndag i to lokaler, 6. etasje på hotellet og på grunn
av den store deltakelsen får vi nå også anledning til å bruke 2. etasje på restaurant Atlante. Det
betyr at vi kan spille med opptil 50 bord hvis det skulle vise seg nødvendig. Dere finner grundigere
info om de enkelte aktivitetene andre steder i bulletinen.
Det blir som tidligere undervisning tre ganger pr uke og bridgepub i Teide Bar på toppen av hotellet.
Kontor området vårt blir som før ved ”ønskebrønnen” Plaza de los Deseos, bemannet i hovedsak
mellom 08.30 og 09.30 hver dag, og der finner dere også infotavlene våre.
Golf blir det som vanlig gode muligheter til, og vi regner med at værgudene fortsatt er uavkortet på
vår side. Vi gleder oss til flotte og spennende dager sammen med dere i årets første måned 2013.
VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE !!
Knut Kjærnsrød
Bulletinredaktør

Per Bryde Sundseth
Arrangementsansvarlig

Her ser vi Knut (til venstre) og Per sammen med Marianne Harding utenfor
Hotel Paradise Park der de i november avholdt begynnerkurs i bridge.
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Presidenten i NBF, Jan Aasen,
ønsker alle årets deltakere velkommen!

Velkommen til bridge på Tenerife
På vegne av Norsk Bridgeforbund vil jeg få ønske dere alle hjertelig velkommen til bridgetilbudet
vårt på Tenerife. Det er fjerde året forbundet arrangerer bridgeturnering i utlandet. Det ser ut
til at deltakelsen øker også i 2013, noe vi selvsagt er godt fornøyd med. Bridgearrangementet på
Tenerife er en del av tilbudene som inngår i ”Bridge for Alle”-konseptet, hvor kombinasjonen
mellom bridge og opplevelse er det sentrale. Nytt i 2012 var at vi også arrangerte
nybegynnerkurs her på Tenerife i november.
”Bridge for Alle” er den ene av to pilarer som
forbundet bygger sitt tilbud på. Den andre pilaren
er ”Bridge som Sport”. Bridgefestivalen i
Fredrikstad er kanskje det arrangementet som
har tilbud innenfor begge disse konseptene, en
hyggelig kombinasjon av det sosiale og
turneringsbridge. Jeg vil benytte anledningen til
å oppfordre alle til å delta på Bridgefestivalen
neste år. Som i fjor blir det også arrangert
begynnerfestival og juniorleir i forkant av
bridgefestivalen. Det er altså mange gode tilbud,
og dermed grunner, til å sette av noen dager for
å delta på bridgefestivalen.
NBF arbeider for å få arrangere åpent EM,
ungdoms-EM og internasjonal juniorfestival i
Tromsø sommeren 2015. Søknaden om
finansiering er sendt Troms fylkeskommune og
Tromsø kommune, og får vi finansieringen på
plass vil det bli forhandlinger med det europeiske
bridgeforbundet i februar 2013. Det er
gjennomført en verdivurdering av konsekvensene
av arrangementene for Tromsø-regionen. Basert
på de estimater vi legger til grunn viser

verdivurderingen at arrangementene vil generere
minimum 55 mill kroner til Tromsø-regionen.
Dette viser at EM er et prosjekt som vil ha stor
betydning både for bridgen, men også for
samfunnet for øvrig.
Som i fjor har jeg gledet meg til årets tur til
Tenerife. Kombinasjonen av ferie og opplevelser
gjør dette til et fint avbrekk i hverdagen. Og for
oss som arbeider med regnskap er det en fin
oppladning til årsoppgjøret. Jeg håper dere alle
får mange fine opplevelser, som kan være godt å
ha med seg tilbake i hverdagen hjemme i Norge.
Som de tidligere årene er det Per Bryde Sundseth
og Knut Kjærnsrød som skal lede staben. Jeg er
trygg på at alle i staben også i år 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.
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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:
17.45 – 21.15

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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Bridgeanekdoter
Vi har hentet noen korte humoristiske historier fra Mike Lawrence sin bok ”True bridge humor”.

Ikke så lett å finne makker
En spiller som hadde behov for å få seg makker, henvendte seg ved disken der de formidlet makkere.
Etter å ha blitt introdusert til en mulig kandidat, spurte han: ”Hva åpner du med på denne hånden?”
K D 10 4
E D 9 5
5 3
D 9 6
”Jeg åpner 1 ,” var svaret.
”Feil”, slo den makkerløse fast og henvendte seg til disken igjen, ”Hvem andre har du?”

Alt til sin tur
Sent på dagen, ble turneringsleder (TL) litt ergerlig tilkalt til bordet. TL kom til bordet som bedt om.
Nord forklarte litt hissig at han hadde lagt opp STOPP lappen og så meldt 2 . Damen på hans venstre
side virket ikke som om hun brød seg om reglene fordi hun hadde tatt av seg armbåndsuret og talte de
ti sekundene høyt. 2  åpneren likte ikke dette og hadde derfor tilkalt TL.
TL vendte seg nå til damen og spurte hvorfor hun hadde gjort dette. TL fikk følgende svar: ”Han bad
meg om ikke å si noen ting i ti sekunder, så jeg talte tiden før jeg skulle fortelle han at han hadde
åpnet utenfor tur.”

Spørsmål og svar
Da E ble spilt ut mot hans 2  kontrakt, spurte spillefører utspillerens makker om hva de ville spille
ut fra EKx.
”Jeg vet ikke,” svarte motstanderen, ”men jeg har ikke kongen og hvis ikke du har den heller så må
han ha den.”
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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 (tirsdag 8. januar kl. 10 – 11)

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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Spilletips 1 – 2013

Slipp dem ikke av kroken!
Knut vil også i år komme med spilletips i alle bulletinene. Her kommer det første:
Har du først fått motparten på kroken, er det ingen grunn til å slippe dem løs igjen. Her gjelder ingen
”catch and release”!
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Nords redobling viser 10 +, og Syds dobling er ikke negativ som noen vil ha det til, men viser tvert
imot bra spar og lyst til å spille motspill.
Syd starter vel naturlig med å spille ut ruter konge, som får beholde stikket og skifter til kløver. Nord
kommer inn på kongen og vrir spar som går til nieren og kongen. Mer ruter til esset og to ganger spar.
Nå henter Syd to ruterstikk til og spiller hjerter gjennom kongen. Øst får bare to trumfstikk og et
kløverstikk og går 1100 i bet mot utgang utenfor sonen (hvis dere greier å melde den).

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. Det er mulig det blir en liten info-bulletin
med nødvendige opplysninger i uke 2.
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
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 to treningsoppgaver 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 ?

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 ?

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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Golf på Tenerife
Vi har fortsatt avtale med Scandinavian Golf, Tenerife om spill på korthullsbanen Los Palos.
Pris er ca 17 € for 18 hull.
De andre banene i området ordner en selv, og det beste er enten å ringe banen eller bestille
over nettet. Hotellresepsjonen kan også være behjelpelig, men husk å få klar avtale om tid og
pris. Nedenfor finner dere noen priseksempler (priser fra sist januar så disse må tas med
forbehold) fra andre baner:
Amarillo (ligger like ved flyplassen)
3x18 hull (pr person)
2 greenfee + bil + lunsj
Skumringsgolf (fra kl 14.00 )
Golf del Sur (også ved flyplassen)
LAS Americas (5 min fra hotellet)
2 greenfee + bil + lunsj
Real Club de Golf de Tenerife (ved flyplassen i nord)
Golf Costa Adeje

185 €
170 €
49 €
82 €
89 €
215 €
75 €
Ca 100 €
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Bridge og golf på Melsom i mai 2013
Norsk Bridgeforbund samarbeider med Norsk Golfforbund og Seniorsenteret i Melsom i Stokke i
Vestfold, og i mai 2013 blir det anledning til å møte Vestfoldvåren sammen med likesinnede og teste
ferdighetene sine i både bridge og golf.
Fra 1. – 3. mai arrangeres det samling med bosted Melsom Seniorsenter (skifter navn til Nestor
seniorutvikling ganske snart) og golfspill på Vestfold Golfklubb, mens bridgespillingen blir arrangert
på senteret. I tillegg til konkurransen legges det opp til noe instruksjon i begge disipliner.
Forutsetningen for deltakelse er at en har spilt både bridge og golf noenlunde jevnlig over tid.
For mer utfyllende opplysninger kan dere finne på Senterets hjemmesider:
http://www.nestorutvikling.no/

Her er et bilde fra flotte Los Palos golf på Tenerife.
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Los Cristianos

Byen har etter hvert vokst seg ganske stor og er i det nærmeste sammenvokst med nabobyen Las
Americas. Det er en utpreget turistby med mengder av hoteller, restauranter og butikker, men har
også et ekte bysentrum med en rest av canarisk dagligliv.
Fra hotellet vårt er det ca 20-25 minutter å gå
ned til en flott strand, eller du kan benytte gratis
skyttelbuss fra hotellet som går ned hver hele og
halve time og opp igjen kvart på og kvart over
store deler av dagen. Det finnes for øvrig en Sparbutikk bare ett minutts gange nedenfor hotellet
som har et utmerket utvalg av dagligvarer.
Nede ved havnen har Fred Olsen ekspressbåter
med daglige avganger til La Gomera og El Hierro.
Til La Gomera tar det en knapp time, til El Hierro
noe lenger.
Playa de la Vistas er den største av de tre strendene
i Los Cristianos.
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Utflukter på Tenerife og La Gomera
Teide

Er Spanias høyeste fjell med sine 3718 meter
over havet og ligger en drøy times kjøring fra
Los Cristianos. Med buss/bil kommer en opp til
ca. 2500 meter, og hvis forholdene er gunstige,
kan en ta en kabelbane opp til 3555 m. De siste
163 høydemeterne opp til krateret, må en ha
spesialtillatelse for å forsere (det er tungt). Det
er mulig å melde seg på turer dit.

Loro Parque

Guimar

Ligger ca 5 mil nordøst for Los Cristianos og er
et område med flere pyramider som Thor
Heyerdahl mente beviste en link mellom Egypt
og Sentral-Amerika, en ide som nok er grundig
tilbakevist. Stedet har et stort
informasjonssenter som forteller mye om
Heyerdahls virksomhet. Det går bussturer dit.

La Gomera

Er naboøya til Tenerife, og det tar ca 1 time
med ekspressbåt dit. Øya har en fantastisk natur
og er også kjent for sitt
særegne plystrespråk.
Den har dessuten en
spektakulær golfbane (La
Tecina). Det blir mulig å
delta på utflukter dit. Vi
kommer tilbake med mer
detaljert info nede på
Paradise Park.

Santa Cruz

Er en fantastisk dyrehave som ligger ved Puerto
de La Cruz, nordvest på Tenerife.

Er hovedstaden på Tenerife. Den ligger på
østkysten 6-7 mil fra Los Cristianos, med gode
bussforbindelser. Det går dessuten motorvei dit.
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Kanarifakta

På spansk heter øyene Islas Canarias (av latin Insulae canariae) som betyr
hundeøyene, og navnet har altså ingen ting å gjøre med fuglegruppen kjent fra diverse
bur her hos oss. Det strides noe om hvorfor navnet ble slik, men en av teoriene er at
historikeren Plinius skrev feil og at dyrene skal være canis (hund) marinus som betyr
sel.
Gruppen består av sju større øyer: Tenerife, Gran
Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La
Gomera og El Hierro, samt noen mindre hvorav et
par har noen hundre innbyggere. Øygruppa er altså
spansk men ligger ikke mindre enn ca 1500 km fra
det spanske fastlandet.
Avstanden til Afrika er vesentlig mindre, fra den
østligste, Lanzarote er det ikke mer enn ca100 km til
det afrikanske kontinentet. El Hierro er den sørligste
og vestligste øya, og Punta de la Orchilla ble lenge
ansett som det vestligste punktet i den kjente verden.
Den eldste bosettingen på øyene er datert til ca år 500
f.Kr. Det var diverse berbiske folkegrupper fra Afrika
som kom til øyene, og urbefolkningen fikk senere
navn etter hvilke øyer de bodde på. Blant annet ble
innbyggerne på Tenerife kalt guancher.
Øyene ble erobret av Spania i løpet av 1400-tallet.
Kanariøyene ble ganske tidlig et populært turistmål.
Den aller første turen ble fløyet av Svenska Aero
allerede i 1955, og året etter startet flyvningene for
fullt.

«Vår øy», Tenerife er den største av øyene med et
areal på 2034 kvadratkilometer og har innpå 900 000
innbyggere. Her ligger også vulkanen Teide som
flere av dere har besøkt og som er Spanias høyeste
fjell med sine 3718 meter. Santa Cruz de Tenerife er
hovedstaden på øya og den nest største byen på
Kanariøyene etter Las Palmas. Tenerife besøkes årlig
av over 5 millioner turister, og i tillegg til
hovedstaden er Los Cristianos, hvor vi holdt til, og
naboen Las Americas de store senterne. For eksempel
har Los Cristianos i dag ca 20 000 innbyggere, men
da turismen startet i slutten av 50-årene var
innbyggertallet under 1500, og det var knapt nok
innlagt vann og strøm.
Klimaet er varmt og stabilt året rundt. Imidlertid kan
værgudene sannelig herje i området også, med
nedbør i bøtter og spann og lyn og torden. Den nordre
delen av øya er for øvrig mer nedbørrik og dermed
også betydelig mer grønn og frodig. I Santa Cruz
arrangeres for øvrig karneval i februar, og dette
regnes som verdens største etter Rio de Janeiro.
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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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Flotte uker i undervisningens tegn

NBF har for første gang satset på å arrangere et begynnerkurs utenlands, nærmere bestemt på
Tenerife og Paradise Park Hotel der den populære januarturneringen har funnet sted siden 2010.
Ca halvparten av de 35 påmeldte deltakerne samlet seg mandag 19. november rundt bordene i
konferanseavdelingen i 6. etasje på Paradise Park for et første innblikk i bridgens mysterier. Onsdag 21.
november kom nok en gruppe, og de fire siste påmeldte deltok i uke to. Undervisningen har, med
Marianne Harding som hovedansvarlig, vært lagt opp til å følge ”Spill bridge 1” – den første av fire
lærebøker som er utarbeidet i fellesskap av Norge, Sverige og Danmark og gi deltakerne en solid
plattform å stå på videreutvikling av spillet sitt. Hver dag er innledet med en teorisesjon på ca 45
minutter, og deretter har resten av tiden gått med til å trene praktisk på meldinger og spill. Staben,
bestående av Marianne, Per B. Sundseth, Eli-Ann Bakke, Terje Ajaxon og Knut Kjærnsrød, har gått
rundt i lokalet og bistått med råd og dåd i alle de krevende situasjonene som oppstår i en
introduksjonsfase. Vi har dessuten hatt en morgensesjon, mellom kl. 9 og 10, der deltakerne på
frivillig basis kunne møte opp for å litt ekstra påfyll. Deltakelsen på undervisningstimene har vært
imponerende, kun sykdom har satt noen av elevene utenfor noen dager. Frammøtet på morgensesjonen
har også vært bra. Vi har spilt to treningsturneringer med 8 spill, tirsdag og torsdag formiddag (uke 2),
begge dager med 8 bord – imponerende! I det hele tatt har elevgruppa vist en interesse og et
pågangsmot som gleder et undervisningshjerte.
Kursavslutningen lørdag 1. desember ble innledet med en liten sekvens om turneringsbridge, samt et
blikk på etikette ved bridgebordet, og deretter spilte 14 par 12 spill med premiering, overlegent vunnet
av Samson Svendsen og Liv W. Skogli (resultatliste annet sted i bulletinen). Per takket for oss på vegne
av kurslederne, Steinar Lund framførte en meget humoristisk og flott takkebridgetale på vegne av
deltakerne, Terje Svendsen takket også på vegne av ”studentene” og overrakte instruktørene hver sin
flaske god rødvin, og Knut bidro som vanlig med en liten ”trudelutt” før premievinnerne fikk sin
velfortjente belønning.
Hele kurset har vært en stor positiv opplevelse. I tillegg til bridgen har den sosiale siden fungert
utmerket, bl.a. deltok nesten samtlige på to fellesmiddager på restauranter i området.
Vi tar gjerne en reprise!
Knut Kjærnsrød
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Takk for kurset!
En liten hilsen til kurslederne på bridgekurset på Tenerife i november 2012 fra kursdeltaker
Steinar godt hjulpet av Johanne.
Nå har kurslederne pratet og pratet i snart fjorten dager, så det er på tide at noen andre tar ordet:
Den første dagen hilste jeg på nesten alle her i salen. Dere så alle ut som gløgge og snartenkte
mennesker, med kvikke huer som så ut til å ta ting lett og mer eller mindre på sparket. Alle
himmelretninger var presentert. Selv er jeg Stavangermann bosatt i Asker, så jeg representerer vel
både øst og vest. Far og sønn Swensen kommer henholdsvis fra Nord og Sør. Og sånn er det jo med
resten av dere også. Det var market hvor vi skulle sitte: Nord, Øst, Syd og Vest. Noen hadde med seg
sin egen makker, slik som meg. (hun fikk forresten trumfet gjennom denne reisen - noe som har vist
seg å være et godt utspill). Her var alt på plass – sett i gang. Dette tar vi lett. Trodde jeg.
Men så begynte altså Marianne og Knut, godt ledsaget av Per, å rive meg ut av min villfarelse. Etter
hvert så jeg både storeslem (Knut) og lilleslem (Marianne) stå der oppe på podiet og bruke begreper
som: Godspille - Langfarge – Blindemann – Bonus – Forsvar – Kontrakt – Majorfarge – Minorfarge – Sake
– Sekvens – Singleton – Dobbelton - Stjeling – Åpning – Dobling – Stoppmelding. Hva i all verden har
det med kortspill å gjøre?
Jeg følte meg virkelig i faresonen – hvor var nærmeste utgang? Og jeg merket også at dere andre
kursdeltakere etter hvert fikk et fortvilt og usikkert uttrykk i ansiktet.
Men vi kunne verken trekke oss eller stikke.
Jeg trodde at våre hyggelige kursledere hadde ”hjarte på rette staden”. Men nei, spar dem ikke tror
jeg de tenkte. Med finesser og jamn fordeling av godspilling og invitt skal vi nok få dem til å like å
spille bridge.
Og det viste seg å stemme. Jeg kan jo bare snakke for egen del, men jeg har en bestemt følelsen av at
jeg har alle med meg når jeg sier at dette har vært et flott kurs.
Teori etterfulgt av mye praktisk spilling har vært et glimrende opplegg.
Dere hadde lagt opp ruter som viste seg å være pedagogisk gode og i dag kan vi vel alle si at dere ikke
gikk i bet. Med vennlig tålmodighet og masse humor klarte dere å skape et hyggelig og avslappet miljø
som ga grobunn for læring. De fleste av oss har gjort et kvantesprang inn i bridgens verden.
All honnør til femkløveret, Per, Knut, Marianne, Terje og Eli Ann. Takk for at dere la grunnlaget for
at vi alle har trivdes så godt i lag og for den gode og inkluderende stemningen som har preget disse to
ukene vi har vært sammen
Men en ting: når gjelder sanglysten og stemmen til Knut, så tror jeg vi alle må melde pass.
Og til slutt. Det er på plass å rette en takk også til Bridge Bardot, som ikke bare har gitt oss navnet på
dette spillet, men som også var den som først innførte begrepet to grand.
Da gir vi dem en lang applaus.
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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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