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7. – 30. januar

Tenerife

2nd Paradise Park og NBF Bridge Festival

VELKOMMEN IGJEN !!
Hjertelig velkommen til den andre bridgefestivalen her på vakre Paradise Park i Los Cristianos.
Det er et uttrykk som sier at noe som skjeren gang, er en tilfeldighet, men når det skjer to ganger,
blir det noe fast, og vi håper inderlig at det blir en lang rekke festivaler her framover
til glede og hygge både for oss arrangører og for dere som deltar.
Velkommen både til dere som har tatt turen igjen, som det
er over 40 av, og til dere som prøver arrangementet for
første gang. Deltakerantallet totalt har for øvrig økt med
ca 50 %, og det er vi meget godt fornøyd med, men det er
ennå plass til flere. Årets opplegg vil i hovedsak følge det
vi hadde sist januar. Det blir organisert bridge hver dag
unntatt søndag med enkeltturneringer mandag – torsdag
og en hovedturnering fredag og lørdag. Alle dager mellom
16 og 20. Mer grundig info om de forskjellige aktivitetene
kan dere lese på annet sted i bulletinen. Som sist blir
det også temabasert undervisning tre ganger per uke,
og spill med hvite baller på grønt gress blir det rikelig
anledning til. Det skal heller ikke skorte på muligheter
til turer og restaurantbesøk.
Vi har fått nye spillelokaler denne gangen, et bytte vi er
meget fornøyd med. Oppgraderingen av fjorårets lokaler
var ikke tilfredsstillende, og dermed har vi fått anledning
til å bruke hele konferanseavdelingen i 6. etasje. Røyke-

rom og luftegård blir på takterrassen med fantastisk utsikt
over byen og Atlanterhavet. Nytt av året er også bridgepub der de som ønsker det, kan møtes etter middag til
prat, forfriskninger, små konkurranser eller hvorfor ikke
en ekstra dyst ved kortbordet. Til formålet får vi disponere
Teide Bar på takterrassen helt for oss selv fra 21 til 23.30.
I tillegg til denne velkomstbulletinen blir det en
ukentlig bulletin hver onsdag og en avslutningsbulletin
som dere får noen dager etter at festivalen er over.
Vi vil selvfølgelig i tillegg produsere løpende resultatservice og informasjon som er viktig for dere. Vi vil ha
et kontorområde i nærheten av resepsjonen som vil være
bemannet en stund hver dag, og der finner dere også
infotavlen vår.
Vi håper på like fantastisk vær som sist, og at vi får
flotte gjester vet vi jo. Vi ser fram til å møte dere,
både i bridgelokalene og i alle andre sammenhenger
som et gjestfritt Tenerife og Paradise Park kan by på.

Knut Kjærnsrød
Bulletinredaktør

Per Bryde Sundseth
Arrangementsansvarlig
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Velkommen til bridge på Tenerife
På vegne av Norsk Bridgeforbund vil jeg få ønske dere hjertelig velkommen som spiller eller ledsager
til vårt nye bridgetilbud på Tenerife. Det er andre året forbundet arrangerer bridgeturnering i utlandet,
og vi er veldig fornøyd med så stor deltagelsen i år også. Dette er en del av et nytt tilbud som inngår
i «Bridge for Alle»-konseptet, hvor kombinasjonen mellom bridge og opplevelse er det sentrale.
Bridge spilles i mange varianter, både privat,
på internett og i turneringer. Den årlige bridgefestivalen
på Lillehammer er det største arrangementet vi har.
Festivalen skal ha et tilbud som gjør den attraktiv
å være med på uansett på hvilket nivå en spiller.
Nytt av året er også at i forkant av bridgefestivalen
arrangerer vi også nybegynnerfestival.
For de fleste vil det være det sosiale samværet som er
den viktigste grunnen til å spille bridge. Vi håper at
de som deltar på bridge på Tenerife vil få mange gode
opplevelser sammen. Og jeg vet at Per Bryde Sundseth
og Knut Kjærnsrød i arrangørstaben, vil gjøre sitt
optimale for at dere skal få god service og legge til
rette for hyggelige bridgeopplevelser.
Men før det blir bridge på Tenerife så 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.

Presidenten i NBF, Jan Aasen,
ønsker alle årets deltakere velkommen!

Jan Aasen
President

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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Familien Iversen
Som i fjor skal Familien Iversen være med oss i bulletinene. Familien
Iversen vil dukke opp i Bulletin 1 og 3, og i bulletin 2 og 4 vil
Mesterspilleren Roger stå for underholdningen.

Majoren vilde havnet
hos sine venner
F

ru major Charlotte Amalie Iversen var et meget fint
menneske. Men noen fin korskjønner var hun
dessverre ikke. Ja, sant og si var bridgen for henne et
tungt offer, som hun imidlertid brakte uten kny, fordi hun
visste at familien Iversen vilde gå i oppløsning samme
dag hun nektet å være den fjerde ved kortbordet. Majoren
vilde da forlate hjemmet hver aften og havne hos sine
ikke helt velrenomerte venner på Hønefoss, hvor det aldri
skortet på brennevin, og vistnok heller ikke på kvinner.
Og Einar, den kjekke og evnerike gutten, vilde vel atter
tulle seg bort i et eller annet løst fruentimmer, noe i likhet
med den hennarøde frisørdamen han en gang hadde med
seg på hyttetur til Geilo. Fru Iversen frøs bare ved tanken.
Hun har aldri villet røbe, ikke en gang for Bibbi,
hvordan hun led ved bridgebordet. Hun hadde lest all
verdens bridgebøker og hver fredag reiste hun til Oslo og
tok timer hos Krefting. Alt hva hun eiet av seighet og
energi ble satt inn på dette ene: å bli si mann og sine barn
en verdig medspiller. Men jo mer hun slet og pugget, jo
vanskeligere syntes hun det ble. Gang på gang hadde hun
vært på nippet til å gi opp det hele, fortelle dem alle
hvordan det egentlig hang sammen og gråte ut alle de
tårer hun så lenge hadde holdt tilbake. Men så gikk tanken
hen til Einars hennarøde, og til gemalens begersvingende
kamerater, og hun ble straks den samme rolige og
målbevisste. Her vilde det aldri bli snakk om kapitulasjon.
Hun hadde ingen veg tilbake. Hun skulle bære sitt kors
videre, stolt, stille, selvfornektende.
Einar åpnet med 2 hjerter, Charlotte Amalie sa 4 kløver,
akkurat som Krefting hadde lært henne. Bibbi lot være å
doble av medlidenhet med moren og sa 4 hjerter, majoren
4 spar. Einar spurte med 5 ruter, og da han fikk vite om
søsterens Ess, gikk han trygt i 7 hjerter.
Charlotte Amalie skulde spille ut, og vred seg på stolen.
Å spille ut en singelton mot en storeslem er en forbrytelse,
det husket hun tydelig fra alle bøkenehun hadde lest. Men
heller ikke hjerter kunde hun røre, hun var for mye kvinne
til å spille ut fra damen annen i trumf. Så var det bare
kløver igjen, men hvilken? Å spille ut et Ess mot en
slemkontrakt, ja hva var det hun hadde lest om det?
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Det kom visst an på om det var storeslem eller lilleslem,
men så kom det nok visstnok også an på om det var
trumfkontrakt eller grandkontrakt, og om makker hadde
meldt. Hun begynte å nærme seg besvimelsens stadium;
uff for et hundeliv det var.
Fru Charlotte Amalie kunde de fleste av bridgense
regler, hun visste bare ikke når hun skulde bruke dem. Så
også nå, da hun omsider bestemte seg for kløver 7. Elleveregelen var et av Kreftings yndlingstemaer, og han hadde
senest dagen i forvegen innskjerpet dette med fjerde
høyeste i utspill. Og kløver 7 var Chalotte Amalies fjerde
høyeste, ja den eneste fjerde høyeste hun for anledningen
hadde.
Det var alle tiders utspill fra en 9-kortsfarge mot en
storeslem. Einar kastet et tilfreds blikk på søsterens kort,
og la åtteren fra bordet. Majoren klemte sigarettstumpen
flat, og slengte fra seg hjerterknekten med en mine som
om han hadde ofret en hel bataljon tilingen nytte. «kan du
ikke en gang holde opp med å spille ut fra saksene dine»,
sa han i sin barskeste tone.
Men Einar, stakkar, måtte på med hjerter Ess. Og da
damen ikke falt på kongen, var han ferdig. Det var et
storartet utspill, mor, sa han på en gang anerkjennende og
skuffet. Det eneste som kunde bete meg. Hvis du nemelig
spiller kløver Ess, vil pappa aldri i livet finne på å bruke
hjerter knekt, og jeg får spillet.
– Hva er det du sier, din laban, kom det tordnende fra
majoren, jeg vilde ha brukt hjerter knekt.
– Du kan da skjønne at far hadde brukt knekten, fastslo
Charlotte bestemt.
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SPILLETIPS 1

Hindre en innkomst
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Syd spiller 6 spar og får hjerter konge ut,og ut med
trumfen i tre omganger.
Nå er det viktig at Vest legger fordelingskast i ruter så
Øst kan sitte over både ruter konge og ruter dame slik at
Syd ikke får inntak på ruter ti til å ta kløverfinessen.
NORSKE FORDELING:
Nieren først og så fireren markerer et likt antall i fargen.

Knut vil i år, som i fjor komme med spilletips i alle bulletinene.
Knut holder også temabasert undervisning mandager, tirsdager
og torsdager gjennom hele festivalen.

BULLETINER
Som nevnt innledningsvis vil vi i tillegg til denne velkomstbulletinen 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
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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

10.1

Svar på 1 NT-åpning

Utspill mot NT og farge

11.1

Svar på oppl.dobling

Dekke/ ikke dekke

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
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BRIDGEPUB!
Et nytt tilskudd til årets «Bridge for Alle» på
Paradise Park er Bridgepub.
Etter middag, nærmere bestemt kl 21.00, får vi disponere
Teide Bar på toppen av hotellet (8. etasje) helt for oss selv.
Det blir en flott mulighet til å møte både gamle og nye
venner i en uformell sosial sammenheng.
Vi får egen bartender til disposisjon hele tiden fram til
stengetid kl 23.30. Det blir selvfølgelig gode muligheter
til å leske seg med noe i glassene, ta en prat, og hvis
noen vil ta et ekstra slag kort, blir det anledning til det.
Noen små, uhøytidelige konkurranser (med premier)
kan vi også by på for dem som vil teste de små grå
på den måten.

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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Golf på Tenerife
Vi har samme avtale med Scandinavian Golf,
Tenerife som i fjor. Vi kan spille på den koselige
par 3 banen på Los Palos for 15 euro på onsdager.
Sannsynligvis noen få euro dyrere på andre dager.
9-hulls banen på Costa Adeje spiller vi på
søndager for 33 euro ( 18 hull ).
Påmelding helst ca. en uke i forveien.
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

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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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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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 Spar-butikk bare ett minutts
gange nedenfor hotellet som har et utmerket utvalg av
dagligvarer.
Nede ved havnen har Fred Olsen expressbåter 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 Los Cristianos strendene
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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.
Telefon:

(0034) 922 792 455

Internett:

www.classiccar.se

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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Spisesteder
I samarbeid med Tenerife Dining har vi fått avtale med restaurantene som er listet opp under
der deltakere på bridgefestivalen får 10 % rabatt. Alle restaurantene er av meget god kvalitet
og ligger i områdene Los Cristianos og Las Americas. Bord må bestilles gjennom
Nina Bjørneby Kirkhusmo på telefon (0034) 661 213 811.

Du finner alle restaurantene på: www.tenerifedining.com

Mongolian BBQ

La Estancia

Asiatisk mat og «plukk selv» variant

Taberna El Greco

Fransk middelhavsmat

Ristorante Domus Aurea

Gresk mat

El Molino Blanco

Italiensk mat

Spansk mat

14

Bridge for Alle
2011
7. – 30. januar

Tenerife

Bombay Blue

El Dorado

Indisk mat

Mexikansk mat

Transport

Horarios Minibus
Timetabell for gratis skyttelbuss
mellom hotellet og byen:

Det blir satt opp fellestransport fra flyplassen
til Hotel Paradise Park, Los Cristianos hvis det
kommer minst 5 personer samlet.
Pris 8 Euro per person.
Det blir sendt e-mail rett før jul til alle deltakerne
med informasjon om transporten.
For øvrig er det greit å komme til hotellet
med drosje som koster ca. 25 Euro.

Fra hotellet
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

Fra byen (trapp opp fra stranden)
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45

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

Som nevnt et annet sted i bulletinen går det
daglig skyttelbuss til og fra strandområdet og
bysentrum. Den er gratis.
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Konkurranse
I bridgepuben på takterrassen vil vi hver kveld
ha en liten konkurranse som vi kaller

Dagens lille utfordring
Konkurransen går i all enkelhet ut på at det vil ligge
en bunke ark tilgjengelig med en oppgave på.
Den som ønsker å delta, kan bare ta en lapp,
løse oppgaven selv eller sammen med andre og skrive
ned svaret pluss navnet sitt. Det er selvfølgelig helt frit
om en ønsker å delta. Oppgavene vil være av forskjellig
art, logikk, talloppgaver, en type gåter osv.
Hver onsdag er det en bridgeoppgave med alle kort synlig,
en såkalt Double Dummy. Hotellet stiller opp med
en premie eller to daglig til den/de vi trekker ut.
Premien kan være en flaske vin, en øl eller kanskje et
måltid mat.
Første konkurransekveld er fredag den 7. januar,
og den siste torsdag den 27.
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