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Sol ute – sol inne!
Så er vi endelig på plass igjen her i Paradiset. Etter å ha slitt oss ut av
snøhulene hjemme i gamlelandet og vendt minusgradene ryggen,
er det en lise å bli møtt med livgivende solstråler her på Tenerife og
høre det liflige suset i palmekronene. Og solstrålene ute tar folk tydeligvis
med seg inn, for det er bare glade og fornøde ansikter å se.
Riktignok har det vært noen småting å sette fingeren
på her på hotellet, men alt ser ut til å ha ordnet til
det beste.

i fjor sommer, og det har fortsatt også etter ankomsten
her for noen dager siden, slik at det totale antallet nå
nærmer seg 170! NBF har tydeligvis truffet en innertier,
og det er all grunn til å tro at vi fortsetter opplegget
i årene framover.

Spillelokalene vi har fått i år, i konferanse avdelingen
i 6 etasje, representerer en betydelig framgang fra i fjor,
med air condition og tepper på gulvene som i vesentlig
grad reduserer lydnivået. Forholdene for undervisning
er dessuten helt supre med avansert teknisk utstyr.

Vi har ikke noe uoppgjort med værgudene så lenge
de forsyner oss med sol og +25, og det er bare å håpe
det fortsetter.

Vi er ganske overveldet over interessen for arrangementet.
Det har vær en jevn strøm av påmeldinger helt siden

Vi krysser fingrene !

PASS PÅ VERDISAKENE !!
Det har dessverre vært noen tilfeller av at verdisaker som
vesker, lommebøker, fotoapparater osv.
blir snappet av uvedkommende, særlig nede i byen.
Pass derfor godt på tingene du har med deg.
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Hovedturnering 1: 7.–8. januar

Tre runder før slutt gikk Svein Arne Munkvold fra Narvik og Åge Storskogen fra Gjøvik for første gang opp i tet, og der bet de seg fast.

Til tross for at vi ennå ikke har fått storinnrykket, samlet den første hovedturneringen 9 bord i og
med at vi fikk besøk av flere deltakere som bor andre steder i området her. Det ble spilt i en pulje,
24 spill fredag og 21 lørdag siden banketten starter lørdag kl. 20:00.
Dessverre fikk vi noen små problemer som gjorde at vi
ikke fikk i gang bridgemate samt at spillerne måtte møte
de samme parene begge dager, men vi regner med at det
skal være i orden slik at vi slipper den situasjonen
framover.
Et av gjesteparene, John Holm fra Namsos, for øvrig en
av fjorårsvinnerne, og Bjarne Erlandsen fra Ski gikk
hardt ut og dominerte første dag. Det tetnet imidlertid

til etter hvert, og ledelsen skiftet stadig utover lørdagen.
Tre runder før slutt gikk Svein Arne Munkvold fra
Narvik og Åge Storskogen fra Gjøvik for første gang
opp i tet, og der bet de seg fast. Med en avslutningsrunde på +19 som brakte dagscoren opp i fenomenale
68,15 % var det ingen som kunne true seieren deres.
John og Bjarne ble nummer to, og den siste pallplassen
gikk til Einar Torgersen og Per Erling Hødnebø fra
Tønsberg.
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I den aller siste runden strødde Åge og Svein Arne
melis på kaka ved å være eneste par som meldte en
knallhard utgang på disse kortene:
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Kåre Wahlqvist og Kåre Wivestad var en stund med
å kjempe i teten men måtte til slutt nøye seg med
syvende plass. På dette spillet innkasserte de imidlertid
en ren topp etter godt motspill, og det mot selveste
vinnerparet:
€
~
}
|

N

€
~
}
|

E Kn 10 2
2
V
752
K Kn 5 4 3

Ø
G

€
~
}
|

D76
EK865
KD6
10 7

N

€
~
}
|

S

€
~
}
|

9763
3
EK7
D Kn 9 8 4

K953
Kn 9 4
E Kn 9
E98

E
54
D8543
E 10 6 5 2

V

Ø
G

€
~
}
|

D Kn 10 8 5 2
K 10 6
Kn 10 9
K

S

Syd åpnet med 1 spar, og det ble pass rundt til Svein
Arne som kom på banen med 2 hjerter. Åge syntes
kortene var verdt 2 NT med det gode sparholdet og
Svein Arne la på til 3. Det kom hjerter ut, verste motspill,
men Åge tråklet medlitt hjelp hjem ti stikk, og det var
topp med god margin.
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Åge havnet som Syd i 4 hjerter doblet, og Kåre Wahlqvist
spilte ut spar ess. Kåre Wivestad signaliserte kløverinteresse ved å sake toeren, og liten kløver til kongen
ble fulgt av spar til trumf. Kløver ess tok den første beten,
og hjerter konge måtte gi den andre.

Hele resultatlista finner du bakerst i bulletinen!

Helsetjenester
Det er godt med helsetjenester i området.
Kontakt hotellresepsjonen eller det går an å ringe

Hospiten Healtcare Group
på gratistelefon: 900 200 143 / 922 750 032
De har 24 timers vakt
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Bridge for Alle på Paradise Park – 2011
Spilleinfo
Det blir organisert bridge hver dag fra fredag 7. januar, unntatt søndager,
med dagsturneringer mandag – torsdag og hovedturneringer fredag/lørdag.
For de som ankommer allerede 4. januar 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.

Tid

Avgifter

Alle dager kl. 16:00–20:00.

For den første uka en deltar kr 750 for medlemmer av
NBF og 1250 for ikke medlemmer. For hver av de neste
ukene kr 150/200. Det er opprettet en egen klubb som
kalles Bridge for Alle som det går an å melde seg inn i.
Det koster kr 490 og gir alle rettigheter i NBF.

Antall spill
Fra 22- 27 avhengig av deltakelse.

Teknisk
Ferdigdublerte spill, meldebokser og Bridgemate.

Sted
Kongressalen i 6. etasje på Paradise Park.

Avgiften dekker også undervisning, bulletiner, bridgepub
osv. Det er mulig for spillere utenfra å delta på
enkeltturneringer mot en avgift på 12 Euro/100 kr for
dagsturneringer og 30 Euro/250 kr for hovedturnering.

Premiering

Så fremt deltakelsen er stor nok, vil det spilles
i minst to puljer.

Vinnerne av hovedturnering (I A-klassen) får
1 ukes opphold med halvpensjon på Paradise Park.
Hotellet har satt som betingelse at premien må brukes
utenom bridgefestivalen.

Røyking/lufting

Generelt

Puljer

Terrassen på toppen av hotellet (8. etasje – Teide Bar).

Servering
Det settes opp en selvbetjent bar utenfor spillelokalet
(Honesty Bar). Dette fungerte meget bra forrige gang.

Vi har ingen organisert forhåndspåmelding til
turneringene, men vi ser gjerne at de som ønsker
å spille sier fra i løpet av formiddagen.
Oppmøte er minimum 10 minutter før start.
Vi anmoder både røykere og andre som tar seg en
luftetur på taket om å følge nøye med på tiden slik
at vi unngår forsinkelser.

Oppmøte er minimum

10 minutter
før start!
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SPILLETIPS 2

Ikke for rask med trumfen
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Du spiller 6 hjerter som Syd og får kløver dame ut til
håndens ess. Plan?
Du har 11 stikk, og det ene ekstrastikket kan du få i spar.
Du må vente med trumfen og spille en spar med en gang.
Siden bruker du innkomstene i trumf og ruter til godspille
og hente sparstikket.

!

tips

BULLETINER
Vi produsere en ukentlig bulletin som kommer på onsdag,
samt en avslutningsbulletin etter at festivalen er over.
For å gjøre dette til lesverdige publikasjoner er vi svært interessert i å få inn stoff fra dere.
Det gjelder selvfølgelig spill men også gode historier, pussige opplevelser,
i det hele tatt ting dere tror de andre kan ha interesse av å lese om.
VÆR AKTIVE !
Hilsen Knut

6

Bridge for Alle
2011
7. – 30. januar

Tenerife

Temabasert undervisning
I likhet med forrige gang blir det gode muligheter til å delta på temabasert
bridgeundervisning på Paradise Park. Det blir tre økter pr uke:

Mandager: kl. 15:00–16:00
Tirsdager: kl. 15:00–16:00
Torsdager: kl. 15:00–16:00
Undervisningen er som sist lagt opp med behandling av et meldeteknisk og et
spilleteknisk emne pr gang og tar utgangspunkt i en Power Point presentasjon,
men det er viktig at deltakerne er aktive og stiller spørsmål slik at vi får til en god
to-veis kommunikasjon. Det gir alltid det beste læringsutbyttet.
Emnene dreier seg om situasjoner som opptrer relativt hyppig ved bridgebordet
og er ikke noe fullstendig bridgekurs fra A – Å. Noen av emnene blir en delvis
repetisjon fra forrige gang, mens noen er nye. Dette er heller ikke et
nybegynnerkurs. For å få utbytte av undervisningen må en ha noe kjennskap til
spillet men behøver absolutt ikke være dreven.
Det er bare å møte i spillelokalet før start, og deltakelsen koster ikke noe ekstra
men dekkes av ukeavgiften en betaler.
VEL MØTT !
Knut Kjærnsrød

Innholdet i den temabaserte undervisningen
Dato

Meldinger

Spill

13.1

5-ess Blackwood

Skvis

17.1

Negativ dobling

Spilleføring

18.1

Kravmeldinger

Finesser

20.1

Cue bids

Dukke

24.1

Håndvurdering

Innspill

25.1

NT-sekvenser

Fargebehandling

27.1

Knuts 10 bud

Sannsynligheter i bridge

7

Bridge for Alle
2011
7. – 30. januar

Tenerife

Bridge pub i bar Teide
Nytt av året er at vi har etablert bridgepub på Teide
bar i åttende etasje, og det har vist seg å være en
suksess.
Vi har hatt over 20 besøkende hver dag, og flere blir
det sikkert etter hvert som antallet gjester øker. Folk
setter åpenbart pris på å ha et sted der en kan ha en
hyggelig sosial samling med likesinnede og slippe
høy musikk og andre forstyrrende elementer.
Det spilles bridge og prates til akkompagnement av
forfriskninger, og dessuten har vi den uhøytidelige
konkurransen med Dagen lille utfordring der vi får
inn mange svar. Resultatene derfra finnes for øvrig på
annet sted i bulletinen.

er
n steng
e
b
u
p
e
Bridg
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23:30!
Det blir selvfølgelig gode mulighet
er
til å leske seg med noe i glassene,
ta en prat, og hvis noen vil ta
et ekstra slag kort
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Kåre, HOLE IN ONE, Wahlqvist!
Golfaktiviteten har så langt vært upåklagelig med
Los Palos som den best besøkte banen.
Lørdag klarte Kåre Wahlqvist fra Tjøme det kunststykket å få «hole-in-one» på banens femte hull med en
skikkelig backspin a la Tiger. Vi gratulerer på det
varmeste og sier dessuten takk for den påspanderte
champagnen! Det var for øvrig Kåres fjerde hole-in-one
i karrieren, intet mindre enn fantastisk!
Det har dessuten vært søndagsspilling på Costa Adeje.
13 stykker spilte 9-hulls banen der. Åse Marie Svedahl,
Einar Myklebust og Lise Kjærnsrød skaffet seg hver
sin birdie i den sammenhengen. Gratulerer også til dem.

Spille golf
De andre banene i området ordner en i utgangspunktet selv, enten ved bestilling gjennom
hotellresepsjonen eller gjennom Nina Kirkhusmo.
Ved bestilling gjennom henne kan det normalt
oppnås rabatt på 5-10 %.
Bane

Ordinære priser

Costa Adeje A-banen

87 euro

Las Americas

96 euro

Costa del Sur

85 euro

Amarilla

80 euro

Buena Vista

76 euro

La Tecina (La Gomera)

85 euro

Kåre Wahlqvist fra Tjøme i rimelig godt humør
etter sin 4. hole in one i karrieren

Det er i tillegg mulig å benytte golfsimulatoren på Aguamarina Golf Hotel
(like ved Amarilla) under kyndig
instruktørledelse. Det er mulig å få
rabatter gjennom Nina.
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Hotell Paradise Park
Måltider
Det serveres tre hovedmåltider:
 Frokost i restaurant Tenerife i underetasjen:
07:30–10:30
 Lunsj i restaurant Strelitzia i 1. etasje:
13:00–15:00
 Middag i restaurant Tenerife:
18:00–21:30
Vær oppmerksom på at menn i shorts ikke får adgang
til spisesalen ved middag.
Det er dessuten anledning til å få kjøpt lettere måltider,
snacks og drikke i Bar Teide på takterrassen, i Bar Piscina
ved svømmebassenget og i Bar Strelitza i 1. etasje
De som har bestilt halvpensjon( noe vi anbefaler) som
i utgangspunktet omfatter frokost og middag, kan si fra
i resepsjonen hvis de vil ha lunsj i stedet for middag
en dag og få en kupong til det bruk. Det koster ikke
noe ekstra, og det holder normalt å gi beskjed etter frokost
samme dag.
Hver lørdag kveld kl. 20:00 arrangeres det bankett
med premieutdeling for ukas turneringer der vi håper så
mange som mulig vil delta (sist var vi tett på 100 %).
Vi vil gjerne at de som ikke skal delta, sier fra i løpet
av formiddagen. Vi oppfordrer til pent antrekk.
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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 også får adgang til trimrommet.

Underholdning
Det er underholdning hver kveld i Bar Yaiza
i underetasjen, og det er normalt musikk
i Bar Strelitza i 1. etasje.
Hotellet byr også på en rekke andre muligheter,
bl.a SPA, samt komnkurranser av ulike slag,
men det vil føre for langt å gå inn på alt her.
Vi anbefaler alle å orientere seg etter ankomst.

Internett
Alle Superior rom og suiter i 7. etasje har fri adgang
til internett. Classic rommene vil også få adgang
i januar, men mot en symbolsk betaling (antagelig ca.
1 Euro per dag). Alle kan benytte internett på egen PC
fra fellesområder som resepsjonen og kongressalen.
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Mesterspilleren Roger
Som i fjor skal Mesterspilleren Roger være med oss i bulletinene.
Roger vil dukke opp i Bulletin 2 og 4, og i bulletin 1 og 3 vil Familien Iversen stå for underholdningen.

Roger staker opp en annen rute!
B
ias spilte slik 97% av verdens bridgespillere ville ha
spilt. Han tok en finesse – og gikk en bet.

Etter vår lille innledning ville naturligvis De ha valgt en
annen vei. Men hvilken? Vi skal gjøre det hele mer
oversiktlig ved å gjengi hele fordelingen:
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Utspill: hjerter 3. Spilleplanen? Med en taper i kløver og
en mulig i ruter ser det «i farten» ut som De er avhengig
av en vellykket finesse i ruter. Det var det Bias satte sitt
håp til, men dessverre med negativt resultat.
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Med åpne kort finner De nok fram til løsningen. Men
tilbake til Bias:
– Denne kontrakten kunne jeg vel ikke ha klart,
makker?
– Jo, såmenn kunne du det, sa Roger.
– Men Damen i ruter satt jo ikke der den skulle.
– Spiller ingen rolle. Det første du skal gjøre er å peile
inn sitsen og se om det går an å få til en skvis.
– Huff, skvis er det verste og vanskeligste jeg vet,
klynket Bias.
– Hvis du holder tankene på plass er det lett som fot i
hose. Hør bare:
– Du trumfer først 3 ganger. Så spiller du kløver til
esset, fulgt av kløver Konge. Nå viser Stein renons, og
dermed er spillet 100% opplagt!
– Opplagt?
– Javisst, resten er barnemat. Nå vet du nemlig at Jan er
markert med kløver og Stein med hjerter. Det fører med
seg at begge ikke kan holde tre ruter i sluttspillet. Som du
ser vinker nå skvisen i det fjerne.
– Men må du ikke gi bort et stikk?
– Bravo, du kommer deg! Det er helt riktig bemerket.
I neste stikk spiller du hjerter 9. Stein stikker, og selv
legger du en kløver. Det er ufarlig å slippe Stein inn, og nå
har du laget et perfekt opplegg til en to-sidig skvis. Stein
spiller hjerter tilbake. Du stjeler og tar nok en runde
trumf.
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Stillingen:
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– Nå spiller du spar 9. Jan må legge en ruter. Hos meg
legger du kløver 4, som nå har oppfylt sin misjon. Og så
er det Stein’s tur. Han må også kaste en ruter. Dermed er
det duket for 3 ruterstikk! Ser du nå veien du skulle ha
gått?
– Bildet er lysende klart! herr professor. – Men hva
hjelper det når ikke ånden fungerer når det virkelig
gjelder?
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Kontakt med oss
Under bridgefestivalen vil vi ha et kontor i nærheten av resepsjonen som vil være bemannet
noe tid daglig for å ta imot henvendelser, spørsmål, etc. Tidspunktene vil vi komme tilbake til.
Der vil det også være info-tavle med resultater og annen nødvendig informasjon.
Telefonisk ser vi helst at dere under oppholdet bruker vår spanske mobil:
(0034) 645 572 850
Ellers er det selvfølgelig bare å gripe fatt i oss ’’live’’
Knut og Per

Leie av bil og sykkel
Det er mange muligheter for å leie framkomstmidler i Los Cristianos.
Et greit firma som vi selv har brukt (og som også samarbeider med hotellet) er:

Classic Car
I Avenida Amsterdam bare noen få hundre meter nedenfor hotellet. Der kan en også leie sykkel.
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Telefon:

(0034) 922 792 455

Internett:

www.classiccar.se
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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 inn-

byggere. 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, og de første ukene
av oppholdet vårt fikk vi oppleve sol og varme i fullt
monn. Mot slutten fikk vi imidlertid se at værgudene
sannelig kan herje med 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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Camilla –
vår gode hjelper
Det er mange store og små detaljer som skal på plass
for å få et arrangement som Bridge for Alle til å fungere
optimalt. Hotellet har en stor stab med differensierte
oppgaver, og det kan være en utfordring å holde
kontakten i alle sammenhenger.
I fjor var tyske Camilla vår vertinne og forbindelsesledd
til de ulike avdelingene. Hun hadde bare en praksisperiode her i forbindelse med utdanningen sin innen
reiselivsbransjen, og derfor var overraskelsen og gleden
vår stor da hun dukket opp på vårt første møte med
ledelsen i år. Direktør Bruno hadde hyret henne inn for
hele januar for å betjene oss – en særdeles prisverdig gest.
Vi har allerede hatt god nytte av «importen fra Flensburg»
og ser fram til fortsettelsen.

Camilla fra Flensburg som går oss til hånde med stort og smått.

Bridgeavgifter
€ En uke 750 kr/95 Euro for NBF-medlemmer.
For hver kommende uke 150 kr eller 20 Euro.
~ For ikke NBF-medlemmer 1250 kr /155 Euro.
For hver kommende uke 200 kr eller 25 Euro.
} Kveldsturneringer 100 kr eller 12 Euro.
Hovedturneringer (fredag/lørdag) 250 kr eller 30 Euro.
| For ikke medlemmer av NBF er det mulig å melde seg inn i en lokal klubb,
eller i ’’Bridge for Alle’’. Årsavgift i Bridge for Alle er kr 500,
og da mottar man NORSK BRIDGE som sendes 4 ganger per år og andre fordelsmuligheter.

14

Bridge for Alle
2011
7. – 30. januar

Tenerife

Svar på dagens lille utfordring
Fredag 7/1
Tallet som skiller seg ut blant 3 – 7- 11- 15 – 17 – 29
er 15 fordi det er det eneste som ikke er primtall.
Vinner: Gunnar Oseberg

Lørdag 8/1
Du befinner deg på golfbanen. Ved klubbhuset er det
en stor tønne som folk kaster gamle golfballer i.
Kl 12:00 er tønna tom, og da kommer en og kaster 5
baller oppi. Etter 10 minutter kommer en ny og kaster nye
5 baller oppi, dvs. fordobler tønnas innhold.
Kl 12:20 blir 10 nye baller kastet, en ny fordobling.
Slik holder en på hvert tiende minutt fram til tønna er
full kl 18.00. Når var tønna halvfull?
Kl 17:50 fordi det skjer en fordobling hvert tiende minutt.
Vinner: Kirsten og Terje Molaug

Søndag 9/1
Fyrstikkoppgaven 4 – 2 = 8 blir 4 + 2 = 6
ved å flytte en fyrstikk fra 8-tallet.
Vinner: Kari Joukoff

Den første vinneren av vår lille uhøytidelige kveldskonkurranse
Gunnar Oseberg, Tønsberg

Mandag 10/1
En snegl befinner seg på bunnen av en brønn som er
30 meter dyp. Hver dag klatrer den møysommelig
3 meter oppover, men hver natt glir den 2 meter ned igjen.
Hvor mange dager tar det før sneglen når toppen av
brønnen?
28 dager – den sklir jo ikke ned igjen når den først har
nådd toppen.
Vinner: Jeanne Gill

15

Bridge for Alle
2011
7. – 30. januar

Tenerife

Bankettpremiere

Blide bankettdeltakere, i forgrunnen fra venstre Kjell Wold og Astrid Wold fra Nøtterøy og Torund Holland og John Holland fra Tjøme.

Lørdag 8. januar var det klart for årets første Paradise Park bankett,
og knappe 40 deltakere hadde funnet veien til det gamle rommet
vårt innenfor spisesalen.
Vi innledet med bursdagssangen for Lill Henriksen og
gikk deretter over til å berømme Kåre Wahlqvist som
hadde begått det kunststykke å få hole-in-one på
golfbanen tidligere på dagen.
Vinnerne av den første hovedturneringen,
Åge Storskogen og Svein Arne Munkvold ble også
behørig feiret til akkompagnement av god mat og drikke.
Kommende lørdag blir en enda større utfordring da vi kan
regne med å få godt over 100 deltakere, men vi satser på
at restaurantsjef Roberto ordner opp for oss.
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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 blir mulig å melde seg på turer dit.
Pris fra 20 euro (avhengig av antall deltakere).

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.
Pris 45 euro ved kjøp av billett på Internet hos
Viajes Teide (Teidereiser).

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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Evalueringsskjema
For å gjøre arrangementene framover best mulig, er vi avhengig av konstruktive tilbakemeldinger fra dere.
Dere vil få utlevert et skjema som vi håper så mange som mulig av dere vil svare på før dere drar herfra.
Skjemaet finner dere her i bulletinen så dere kan forberede dere ved å lese gjennom.
1. Forhåndsinformasjon og påmeldingsprosessen
2. Reise og ankomst (mottakelse på flyplass, transport og hotellet)
3. Hotell – rom, priser, fasiliteter, service, mat, restauranter, barer og underholdning
4. Bridgeturneringene – lokalet, hyppighet, antall spill, tidspunkt på dagen og varighet, resultatservice,
premiering, pris
5. Undervisningsopplegget – innhold, hyppighet, tidsramme og kvalitet
6. Bridgepub – lokaler, tidsrom, konkurranser, annet
7. Bulletiner – innhold, hyppighet, layout
8. Golf – nødvendig å ha med et arrangert tilbud om dette? type baner, priser, kvalitet
9. Turer – La Gomera, Teide, andre
10. Informasjon under oppholdet – bridge, golf, turer og annet
11. Området Los Cristianos/Las Amerikas – bading, shopping, restauranter, annet
12. Avreise – utsjekking, transport
13. Annet
14. Forslag til forbedringer
15. Ønskelig å delta på tilsvarende fremtidige arrangementer her, eventuelt andre steder?

Underskrift (ikke nødvendig): _________________________________________
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Resultater
Hovedturnering 1
Score Plass
7
2
8
10
14
5
9
16
1
13
3
17
12
6
18
15
4
11

Svein Arne Munkvold, Narvik BS
Åge Storskogen, Gjøvik og Vardal BK
Bjarne Erlandsen, Ski BK
John Holm, Namsos BK
Einar Torgersen, Nøtterøy BK
Per Erling Hødnebø, Tønsberg BK
Einar Pettersen, Vardø DK
Kristen Asbøll Vestad, Konnerud BK
Åse Biribakken, Farsund BK
Ola Biribakken, Farsund BK
Helge Mæsel, Kristiansands BK
Siri Sandnes, Vågsbygd BK
Kåre Wahlqvist, Bridge for Alle Tenerife
Kåre Wivestad, Nøtterøy BK
Kirsten Molaug, Bridge for Alle Tenerife
Terje Molaug, Bridge for Alle Tenerife
Ragnhild Gimnes Oseberg, Bridge for Alle Tenerife
Gunnar Oseberg, Nøtterøy BK
Berit Dahl, Tønsberg Damebridge
Margun Hopen, Tønsberg Damebridge
Anne Berit Myklebust, Bridge for Alle Tenerife
Einar Myklebust, Råde BK
Solveig Hoff, Nøtterøy BK
Per Werner Jacobsen, Bridge for Alle Tenerife
Eva Berg, Fjerdingstad BK
Marit Andreassen Bjørnstad, Stange BK
Torund Holland, Bridge for Alle Tenerife
John Holland, BBO Norge
Knut Borge, Torsnes BK
Sven Karlson, bridge for alle tenerife
Jorunn Halvorsen, Bridge for Alle Tenerife
Eva Lundblad, Tønsberg Damebridge
Anne Bergquist, Bridge for Alle Tenerife
Elisabeth Roman, Narvik BS
Kari Joukoff, Nøtterøy BK
Sverre Christoffersen, Nøtterøy BK

98

1

73

2

70

3

66

4

35

5

33

6

32

7

27

8

2

9

-7

10

-14

11

-14

11

-28

13

-41

14

-63

15

-64

16

-94

17

-107

18

19
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Mandag 10/1, pulje A

Mandag 10/1, pulje B

7
11
8
22
18
17
6
20
21
16
15
13
10
14
4
5
9
19
1
2
3

%
Plass
67,82
77
1;

Score

Score
Olav Molberg
Johan C. Skattum
Åge Storskogen, Gjøvik og Vardal BK
Per Bryde Sundseth, Nøtterøy BK
Ivar Tvedt
Bjørn Buer
Kristen Asbøll Vestad, Konnerud BK
Einar Pettersen, Vardø DK
Svein Arne Munkvold, Narvik BS
Kåre Wahlqvist, Bridge for Alle Tenerife
Lars Frøland
Torbjørn Myklestad
Anne Berit Myklebust, Bridge for Alle Tenerife
Einar Myklebust, Råde BK
Øyvind Haagensen
Svein Hjalmar Andreassen
Kari Eide
Einar Eide
Robert Veland
Helge Vallestad
Elsa Undem
Rolf Undem
Johan Finanger
Arnstein Nymoen
Jeanne Gill
Karsten Gill
Bjarne Erlandsen, Ski BK
Tomas Ruth, Larvik og Tjølling BK
Gro Tjeltveit, Bridge for Alle Tenerife
Kåre Tjeltveit, Vatland BK
Marita Erikson, SBF
Per Lundquist, SBF
Per Erling Hødnebø, Tønsberg BK
Einar Torgersen, Nøtterøy BK
Tone Eiklid, Nøtterøy BK
Marit Tordly, Nøtterøy BK
Else Øyen, Bridge for Alle Tenerife
Svein H. Ellefsen, Bergens BK
Elna Eraker
Gro Sissel Gulden
Else Sundt-Hansen, Bridge for Alle Tenerife
Hans Sundt-Hansen, Bridge for Alle Tenerife

54
53
46
21
13
13
3

62,50
62,27

-9
-9
-12
-13
-27
-39
-39
-40
-46

4;

54,86
53,01
53,01

5;
6 (25)

49,77
49,77
47,92
47,92

5
9
17
6
8
16

7 (23)
15

50,69

50,00

-1

3;

60,65

50,00

-1

2;

14

8;
4

9 (25)
10 (23)
11 (26)

1
7
11

12 (22)

18

13 (24)

12

14 (24)

47,22
46,99
43,75

2

15 ;

3

16 ;

13

Else Nybø
Sonja Stokka
Berit Dahl, Tønsberg Damebridge
Margun Hopen, Tønsberg Damebridge
Ingrid Ek, Bridge for Alle Tenerife
Jan Ulsbøl, Konnerud BK
Kirsten Molaug, Bridge for Alle Tenerife
Terje Molaug, Bridge for Alle Tenerife
Torund Holland, Bridge for Alle Tenerife
John Holland, BBO Norge
Solveig Sti
Margareta Nachmanson
Marit Andreassen Bjørnstad, Stange BK
Lars Augestad, Bridge for Alle Tenerife
Sigrid Helle Berg, Nøtterøy BK
Solveig Hoff, Nøtterøy BK
Vigdis L'orsa, Bridge for Alle Tenerife
Greta Ryberg, Bridge for Alle Tenerife
Jorunn Halvorsen, Bridge for Alle Tenerife
Eva Lundblad, Tønsberg Damebridge
Ragnhild Gimnes Oseberg, Bridge for Alle Tenerife
Gunnar Oseberg, Nøtterøy BK
Helga Nysæther
Birgitta Muller
Aase Svedahl, Bridge for Alle Tenerife
Per Werner Jacobsen, Bridge for Alle Tenerife
Kari Joukoff, Nøtterøy BK
Sverre Christoffersen, Nøtterøy BK
Gerd Aas, Bridge for Alle Tenerife
Helga Jonstang, Nøtterøy BK
Anne Bergquist, Bridge for Alle Tenerife
Elisabeth Roman, Narvik BS
Ces Smith-Kielland, Bridge for Alle Tenerife
Margareth Wollebæk, Nøtterøy BK

17 ;

40,97

18 (27)

40,97

19 (21)

40,74
39,35

20 ;
21 ;

Hold deg på beina!
Vær oppmerksom på at det kan til tider være ganske glatt på gulv og steinheller og trapper her,
så være forsiktig hvis du ser det er vasket eller de har vannet vekstene rundt hotellet.
Det er ingen spøk å få et ublidt møte med det harde underlaget.

20

40
23
23
22
18
18
14
12
10
5
4
-1
-19
-19
-31
-32
-39

%
Plass
61,90
1;
56,85

2 (30)

56,85

3 (18)

56,55

4;

55,36

5 (25)

55,36

6 (23)

54,17
53,57
52,98
51,49
51,19
49,70

7;
8;
9;
10 ;
11 ;
12 ;

44,35

13 (27)

44,35

14 (21)

40,77
40,48
38,39

15 ;
16 ;
17 ;

