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 Annonse Begynnerfestival

Vellykket Bridgefestival på Tenerife i november!

Nok et arrangement på Hotell Paradise Park i Los Cristianos på Tenerife ført vel i havn av Knut
Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth med god støtte av Tom Danielsen og Per Watz.
I tillegg til et begynnerkurs i bridge og et påbyggingskurs, var det også vanlig spilling på tilsvarende
måte som under bridgefestivalen i januar.

Denne bulletinen inneholder litt om
hva som foregikk under festivalen
på Tenerife og litt om tilbudene
som Norsk Bridgeforbund kan tilby
våre nye medlemmer videre.
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Takk for nå!
Så er vi ferdig med to spennende november-uker. Det nye av året var spilling over samme lest som i
januar, og i begge ukene har vi hatt fra 6-8 bord i Atlante. Deltakerne har gitt uttrykk for at de er
storfornøyd, og det lover godt for framtiden. Vi tror vi kan få en solid økning allerede neste år når
opplegget er bedre kjent.
På kurssiden hadde Per Watz 13 deltakere i sin påbygningsgruppe, mens jeg måtte nøye meg med 5
i begynneravdelingen. Tilbakemeldingene fra deltakerne var udelt positive, og vi håper vi kan
innlede et samarbeid med klubber rundt i Norge og få til en større oppslutning framover.
Været har vært noe mer skiftende enn vi er vant til i disse strøkene, blant annet med ganske mye
vind i perioder, men det har så absolutt vært mange solstråler å plukke opp for hungrende norske
vinterkropper. Badevannet er det ingen ting å si på - 22-25 grader har Atlanterhavet hatt å tilby i
perioden.
En svært gledelig sak er at vi ikke har fått melding om et eneste tyveri. Det betyr sannsynligvis at
gjestene våre har tatt våre advarsler alvorlig og passet godt på verdiene. Vi har heller ikke hatt
alvorlige sykdomstilfeller – det er vi kjempeglade for.
Nytt av året var også et quiz-tilbud som vi arrangerte på mandagene, og det viste seg å være så
populært at vi fortsetter med det i januar.
Vi takker alle deltakerne våre for hyggelig og sporty opptreden og ønsker velkommen tilbake ved en
senere anledning!

For Bridge for Alle og Norsk Bridgeforbund

Per Bryde Sundseth

Knut Kjærnsrød

Tom Danielsen

Per Watz
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Hyggelig åpning på november-festivalen
De fleste av deltakerne i den første festivaluka ankom søndag 16., mange så sent som rundt kl 23,
men hotellet stilte velvilligst opp med nattmat, noe det ble satt stor pris på. Mandag ettermiddag
var det klart for festival-åpning, og den ble gjennomført i strålende vær på terrassen utenfor Atlante
der all spilling skal foregå i november. Hotellet stilte opp med cocktail (alkoholfritt, selvfølgelig) og
fristende kanapeer. Deltakerne fikk en orientering om opplegget, praten gikk livlig, og etterpå
startet spillingen mens kursdeltakerne forflyttet seg til konferanseavdelingen Mabel i 6. etasje, der
undervisningen ble igangsatt kl 17, både for nybegynnere og viderekommende.

Nybegynnerkurset 2014
Det var en smule skuffende at bare 5 stykker hadde tegnet seg som deltakere på årets
nybegynnerkurs. Dessuten kunne èn være bare den første uka, og to stykker kom litt ut i uke en.
Innsatsen og læringsviljen var det imidlertid ingen ting å si på, og læringssituasjonen blir bortimot
optimal når en kan konsentrere seg om bare ett bord. Vi gjennomgikk ”Spill Bridge 1” på de 10
første kursdagene. Fredagen den siste uka brukte vi til nødvendig repetisjon samt til å spille 8
tilfeldig gitte spill med avsluttende gjennomgang.
Lørdagen spilte de fire en turnering over 14 spill sammen med deltakerne på påbygningskurset. Alle
ga uttrykk for at de var svært fornøyd med opplegget.

Sluttrapport fra «Spill bridge 2» -kurset.
Påbyggingskurset «Spill bridge 2» her på Tenerife talte denne gang 14 deltagere – derav 11 som
deltok begge ukene. Vi hadde bedt om å få tilsendt en grov selvangivelse på forhånd, og
gjennomgangstonen i disse viste at de fleste satt ned ved det grønne bord bare dann og vann. Men
om de nok var noe rustne i sine bridgekunnskaper ved oppstarten, så viste de alle imponerende iver
og glød for å oppdatere sin melde- og spilleteknikk.
Miljøet i kursgruppen var hele tiden det beste med en god blanding av latter og alvor. Med slike
deltagere på kurset er det jo bare en fornøyelse å være kursleder. Og nå 14 dager senere kan jeg
trygt forsikre om at de alle framstår med blankpussete bridgekunnskaper og med et optimistisk syn
og appetitt på sitt framtidige bridgeliv. Så med litt mer praksis har jeg stor tro på at vi har fått nye
aktive medlemmer av bridgefamilien.
Nå lover jo ikke kurset at de skal bli Norgesmestre med en gang, men jeg tror vi i hvert fall har fått
overbragt budskapet om at bridge er GØY uansett i hvilken sammenheng spillet utøves. Og det er vel
til syvende og sist det viktigste.
En fin opplevelse av hva turneringsbridge er fikk de også gjennom den innlagte
avslutningsturneringen. Da spilte våre 16 deltagere sammen med de øvrige turneringsspillerne i
Atlante - om enn med noe færre spill.
I avslutningsturneringen var det Elisabeth og Odd som trakk det lengste strået. Absolutt verdige
vinnere, men det var først i siste runde - der de hentet seg full pott - at seieren ble sikret. Så de
manglet så visst ikke konkurranse.
Jeg benytter anledningen til å takke alle så mye for samværet, og ser fram til å møte dere igjen
under turneringer her hjemme eller kanskje også på Tenerife neste år.
Per Watz
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Bridgeturneringene i Atlante – 17.- 22. november
De daglige turneringene ble spilt i gode spillelokaler med 6 til 9 bord. Mandag 17. spilte vi
simultanturnering, som ble vunnet av Klaus Flatøy og Dag Stefansen fra Sandnessjøen BK. De
oppnådde dessuten en meget god 4. plass på landsbasis.
Vinnere de øvrige dager den første uken:
Tirsdag 18.: Birgit Nesseth, Bridge for Alle – Svein Erik Bull, Alta
Onsdag 19.: Karen Flatøy, Sandnessjøen BK – Berit Stefansen, Sandnessjøen BK
Restaurantkjeden Gourmetland hadde satt opp en middag for 2 til vinnerne av turneringen onsdag
19. november.
Torsdag 20.: Tom Danielsen, Tvedestrand BK – Per Bryde Sundseth, Nøtterøy BK
Hovedturneringen fredag og lørdag ble vunnet av Tone Fodstad –
Ole Anders Fodstad, Lena BK. På bildet flankert av
turneringslederne Tom Danielsen og Per Bryde Sundseth
Hotel Paradise Park hadde satt opp en ukes opphold til hver av
vinnerne i hovedturneringen.

Et spill fra onsdag 19.:
Spill 20, Giver: Vest, Alle i sonen
KQ4
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A
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Jeg åpnet som Vest i 1 hj. Makker strakk seg dessverre til 1 sp. og da var Syd aktuell med en dobling.
Jeg meldte litt hardt 4 hj., og Nord mente at 5 kl. var en god kontrakt med den fine tilpasningen i
minor og singel hjerter. Den kontrakten står hvis spillefører spiller forsiktig. Makker spiller ut singel
hjerter, jeg tar for ru. Ess, og fortsetter med Hj. Ess. Den må spillefører trumfe med kl.D, ta ut
trumfen i 2 runder og ta sine 11 stikk. Vi var da inne for en bånn, noe vi også fikk nå, ettersom jeg
dristet meg til 5 hj. i håp om at makker hadde litt tilpasning i hjerter i tillegg til noe mer i spar som
kunne resultert i bare 2 doblete beter. Men makker hadde langt fra de riktige kortene. Jeg slapp
unna med 800, men det var likevel mer enn nok til en velfortjent bånn.
Ved 2 bord hadde det blitt pass rundt på 1 hj., men toppen ØV gikk til Tove og Gunnar Buene som
meldte og vant 2 hj.
Ved 4 bord hadde man gått 2 eller 3 bet i 4. hj.
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Bridgeturneringene i Atlante – 24.- 29. november
Denne uken spilte vi 6 til 8 bord. Simultanturneringen torsdag 27. ble vunnet av Birgit og Svein Erik
med 67 % på de 26 spillene. Det var bare 24 spill på landsbasis, og scoren ble da 64,3 % med det
holdt til en flott 7. plass blant 240 par.
Vinnere:
Mandag 24.: Vigdis Moen, Kirkenær BK – Geir H. Moen, Kirkenær BK
Tirsdag 25.: Einar Jørgenrud, Astra/ABC – Reidar Johnsen, Aurland BK
Onsdag 26.: Klaus Flatøy, Sandnessjøen BK – Dag Stefansen, Sandnessjøen BK
Restaurantkjeden Gourmetland hadde satt opp en middag for 2 til vinnerne av turneringen tirsdag
25. - og onsdag 26. november.
Torsdag 27.: Birgit Nesseth, Bridge for Alle – Svein Erik Bull, Alta
Hovedturneringen fredag og lørdag ble vunnet av Helge Stornes –
Tom Anders Høiland, Kristiansand BK. På bildet sammen med
turneringsleder Per Bryde Sundseth (i midten).
Hotel Paradise Park hadde satt opp en ukes opphold til hver av
vinnerne i hovedturneringen.

Et spill fra fredag 27.:
Spill 14, Giver Øst, Ingen i sonen
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Det var mange par både på Tenerife og på landsbasis som fant denne gode slemmen, faktisk over
halvparten av de 240 parene meldte og vant 6 hj., 7 par til og med 13 stikk. Da hadde nok Vest spilt
et en hjerter og Syd hadde nok stukket med esset i forvissning om at Vest ikke hadde spilt ut fra
trumf konge.
Ved vårt bord åpnet Einar Jørgenrud med 1 hj., Nord meldte 3 kl. på sin singleton, noe Syd likte
godt. Han meldte 3 ru. (tillegg og ruterverdier), Nord 3 sp. og Syd 4 kl. som må bety kl. Ess. Da var
veien ikke lang til 6 hj, da det ble konstatert at vi manglet 1 toppkort,
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Hyggelig festivalavslutning
Lørdag kveld avsluttet vi årets november-festival med en hyggelig fellesmiddag i hotellets spisesal,
Tenerife. Oppslutningen var meget god med hele 44 personer benket i en hestesko i den ene enden
av lokalet.
Etter at alle hadde fått gjøre et første innhogg i buffeten, ønsket jeg velkommen,
og Svein Erik Bull (stående i bakgrunnen på bildet) takket for opplegget på vegne
av deltakerne samt tilgodeså oss med en morsom bridgehistorie. Anne Kari og
Rolv Svendsen gjentok suksessen fra forrige lørdag med å framføre to morsomme
Prøysen-viser, og selv bidro jeg med Evert Taube`s ”Fritjof i Arkadien”. Per Wats
og jeg delte ut kursbevis til deltakerne, og det hele ble avsluttet med at Per
Bryde Sundseth og Tom Danielsen delte ut premiene for ukas hovedturnering,
samt kursdeltakernes turnering.

Førstereisgutt
Hei alle
en liten hilsen fra en førstereisgutt(mann) både når det gjelder Bridge for alle Tenerife og syden.
Da jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg å reise til Tenerife for å være en av staben under
bridge for alle Tenerife i november og januar kunne jeg ikke si nei da jeg hadde hørt så mye fint om
jobben Per B og Knut har gjort der nede.
En spent førstereise gutt(mann) møtte opp på flyplassen på gardermoen kl 04.30 den 17.11.14 for å
fly til Tenerife via England. Tenk jeg som alltid har drømt om å reise til England for og se fotball, gå
på engelsk pub og reise omkring på landsbyygda og det jeg får oppleve er 3 timer på Gatwick flyplass
(London)Ja ja det kommer vel kanskje en annen gang. Jeg fikk kjøpt meg en kopp kaffe og noe å
spise før reisen går videre til Tenerife.
Jeg ble hentet av 2 blide damer når jeg kom til Tenerife (Bjørg og Lise) konene til henholdsvis Per og
Knut. Jeg takker for den fine måten jeg ble tatt i mot på, hadde nok følt meg veldig usikker hvis jeg
skulle finne veien selv. Fra flyplassen gikk ferden videre til hotellet jeg skulle være på, gikk deretter
over til spillelokalet der Per hadde satt i gang turneringen, det satt 32 spillere å koste seg med
bridge i tillegg til dette så satt det i et annet rom 15 stk på kurs arrangert av Knut og Per Watz.
Første uken har værten hyggelig opplevelse hvor en har fått mange nye venner som jeg håper å få
treffe igjen. Per Bryde Sundseth og Knut Kjærnsrød har gjort en kjempe jobb her nede, de har full
kontroll og fått til et fint opplegg, med både spilling og sosial aktivitet som er helt topp. Fått høre
mange positive tilbake meldinger fra deltagerne som er veldig fornøyde.
Jeg må igjen få takke Per å Knut for at jeg har fått være med på dette og gleder meg til å komme
tilbake igjen i jannuar for 3 nye uker. Takker også alle deltagere som har vært kjempe hyggelig å bli
kjent med, håper vi ses igjen både her nede og hjemme i Norge.
Til dere som ikke har vært her, meld dere på ved neste korsvei!
Tom Danielsen

En liten golf-rapport
Golfaktiviteten har som tidligere vært lagt mest til kortbanen Los Palos som ligger knappe 10
minutters kjøring fra hotellet. Vi har ikke fått melding om noen spesielt strålende opplevelser, men
det er verdt å nevne at min fru, Lise, hadde 8 par på en runde – ikke dårlig!
Søndag 23. fikk vi dessuten 4 plasser på Adeje-banen, der vi sannsynligvis også får noen på
søndagene 11. og 18. januar. Aktiviteten blir nok høyere i januar med atskillig flere deltakere på
plass. Kanskje kan vi igjen få oppleve en hole-in-one?
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Noen bilder fra tidligere november opplegg

Både koselig prat ved bordet

og dyp konsentrasjon i spillet.

Konsentrert og fokusert
Nedenfor et par bilder fra spillingen i Atlante.

Spill i klubb?!
Norsk Bridgeforbund har klubber over hele landet. Det finnes derfor ganske sikkert en klubb i
nærheten av der du bor. Så hvis dere ikke allerede har startet i klubb så er det bare å hoppe i det.
Jeg er sikker på at dere vil bli godt mottatt.
Det er viktig å fortsette med bridge mens det er ferskt, og spilling i klubb vil nok gi det beste
utbyttet. Jobbing og trening gir som kjent resultater.
Trenger dere mer hjelp til å finne klubb så ta kontakt med Per Bryde Sundseth eller send en e-post
til bridge@bridge.no.
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Lære mer – Spill Bridge 1-4
På begynnerkurset benyttet dere kurspakka Spill Bridge 1.
Spill Bridge 2 er andre del av NBFs opplæringsopplegg. Den bygger
videre på # 1. Spill Bridge serien (1-4) egner seg også godt til
selvstudium. Kursdeltakere betaler 200,- kr for Spill Bridge 2 pakka
som inneholder lærebok, cd-plate med spillene på og interaktive
kortstokker + porto/forsendelse. Spill Bridge 2 kan kjøpes til denne
prisen hos NBF.
I samme serien finnes det også Spill Bridge 3 og 4 slik at du kan bli en
fullbefaren klubbspiller. Opplegget er det samme som for de to første i
serien Spill Bridge. Prisen pr pakke er også 200,- kr.
Send bestilling via e-post til bridge@bridge.no for å få Spill Bridge til
denne prisen.

Privat bridge – Bridgemateriell
Norsk Bridgeforbund har sitt materiellutsalg i gjennom Idrettsbutikken (IB).
Online kjøp gjøres på: http://www.idrettsbutikken.no/Avdelinger/Produkter/Bridge.aspx.
Av aktuelle varer kan nevnes:
 Bridgebord:
 Meldebokser for ett bord:

1.460,- kr
330,- kr

På forbundskontoret har vi en del forskjellige bøker på norsk, dansk og engelsk. Dette er bøker som
vi selger under Bridgefestivalen og ellers i året fra kontoret. Vi nevner blant annet:
 Basisbridge 1 og 2
 DBFs Miniserie (18 forskjellige emnehefter)
Kontakt NBF med en e-post til bridge@bridge.no.

Turneringer for begynnere på internett
Hvis man ønsker en ekstra treningsarena i tillegg til klubbspilling, så er bridgespill på internett et
godt alternativ. Det finnes mange ulike nettsteder å spille på, men vi vil ikke gå inn på alle her.
Norsk Bridgeforbund anbefaler Bridge Base Online (BBO) (www.bridgebase.com) fordi de er gratis,
seriøse, stabile og har et godt tilbud for alle nivå. I tillegg vil dere finne de fleste norske spillerne
her.
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Kommende festivaler på Hotel Paradise Park
Velkommen i november 2015
Det legges opp til aktiviteter på Hotel Paradise Park i perioden 16. – 28. november. Det blir både
bridgeturneringer etter samme opplegg som i november 2014 og januar 2015, og det blir
begynnerkurs og kurs for de som har spilt noe tidligere (gjerne gjennomgått Spill Bridge 1).
Start for både undervisning og turneringsaktiviteter blir mandag 16. november. Hver dag (ikke
søndag 22.) fra kl.16.00 til ca kl.19.00 er det undervisning med teori og mye spilling.

Her fra spillingen i teltet utenfor Atlante i 2014.

Velkommen i januar 2016!
Norsk Bridgeforbund arrangerer en Bridge for Alle festival i Los Cristianos på Tenerife. Den starter
mandag 4. januar og avsluttes lørdag 23. januar. Det spilles hver dag, unntatt søndag, fra kl 16 – 20 i
to puljer.
Dermed så står nesten hele januar i bridgens tegn på Paradise Park. De av dere som kan tenke dere
å tilbringe noen dager/uker sammen med oss da, er hjertelig velkommen til det.
Ta kontakt med Per Bryde Sundseth, e-post: perbryde@gmail.com, eller tlf. 911 47 378.

Bridge for Alle kurs 2014

Tenerife

17. – 29. november.

”Kongen av Tenerife”
Det sies at det er flust med kaniner på Tenerife, noe som ofte gjenspeiler seg restaurantenes
menyer. Det er slettes ikke få mennesker heller, ca 900 000 av dem befolker øya, for ikke å snakke
om turistene. I travle perioder lander det en jumbojet ca hvert 5 minutt på flyplassen i sør, Reina
Sofia (dronning Sofia). Men det er en helt annen kategori som”regjerer ” Tenerife – nemlig bilen.
Jeg kan ikke huske å ha sett så massiv trafikk annet enn i storbyene på kontinentet. Skal du skaffe
dg en parkeringsplass i Los Cristianos etter kl 07.30, må du stå som gjedda i sivet og vente på at
noen skal hjem igjen for å hente noe de har glemt, og i de små kystbyene i nærheten virker det som
det er like ille.
Flere steder kan det være en tålmodighetsprøve å komme ut på motorveien og i den store
rundkjøringen i retning Las Americas kan det sent på kvelden være verre enn i Majorstua-krysset en
Holmenkoll-søndag.

Sild – og litt til
Hele 30 personer hadde takket ja til lunsj på den norske restauranten Camilo onsdag 26., og det ble
en munter samling med sol og et bølgende Atlanterhav i bakgrunnen. De fleste mesket seg med sild
og dansk rugbrød, men også andre kulinariske delikatesser fant veien ned gjennom strupen,
eskortert av Gammel Opland og leskende øl. Definitivt en samling vi bør gjenta i januar.

Vellykket mandags-quiz
Det ble en hyggelig samling på terrassen utenfor bar Strelitzia i går mandag, med god oppslutning,
og til tross for begrensede lysforhold, deltok hele 7 lag i den lille quizen jeg hadde laget.
Det ble jevnt og spennende. Det kunne i alt oppnås 30 poeng på de 25 spørsmålene, og vinnere ble
Geir, Jan, Sigrid og Severin med hele 24 poeng. De var ett poeng foran Svein Erik, Birgit, Åge og
Anne Kathrine, mens Vigdis, Elisabeth og Odd fulgte på tredje med 21 poeng,
En spesiell hederlig omtale går til familien Perrone med Marit, Jean og Isabelle som til tross for
naturlig manglende kunnskaper om f.eks norske idrettsprestasjoner, klarte 18 poeng.

Mandags-quiz igjen
Mandag 24. var det klart for quiz-kveld igjen, og hele åtte lag samlet seg i Paradise Saloon kl 21.30
for å teste kunnskaper og kombinasjonsevne i en bilde-quiz der det gjaldt å finne et passende ord
eller uttrykk som matchet bildet.
Jeg er imponert over innsatsen, og aller best klarte Reidar, Ole Magne og Ellen seg. Des scoret hele
31,5 poeng av 41 mulige. De var tett fulgt av Lena-laget med 29 og Gunnar og Tove med 28,5. Takk
for innsatsen!
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BEGYNNERFESTIVALEN 2015
Et tilbud til alle nybegynnere i bridge.
Begynnerfestivalen passer deg som har liten eller ingen erfaring med turneringsspill, men som kunne
tenke deg å ta skrittet videre til å spille mer i klubben eller å delta i turneringer. Høres dette
interessant ut?
Sett av 12. – 14. juli og kom til Tromsø for å lære om turneringsspill. Her får du spille sammen med
andre nye turneringsspillere og oppleve stemningen, spenningen og konkurransen. Kom alene, eller
sammen med makker. Minimumsnivå for deltakelse er Spill Bridge 1 eller tilsvarende
nybegynnerkurs.
 Tid: 12. – 14.juli
 Sted: Mack-bryggeriets tidligere produksjonslokaler i Tromsø sentrum
 Pris: 590,Påmelding eller spørsmål sendes til bridge@bridge.no

Se annonse for Begynnerfestivalen på siste side i denne bulletinen.
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Kjøpe eller leie hus/leilighet på Tenerife Syd
Den eneste norsktalende eiendomsmegler på Tenerife Syd, Ivar Olsøn-Lunde i firmaet SOLMAR Vest,
har mange interessante eiendommer for salg eller langtidsleie. Prospektene finnes på deres
hjemmeside www.solmarvest.com.
Vi takker for premiene til bridgeturneringene gitt av dette selskapet.
Kontakt kan formidles gjennom Per Bryde Sundseth, perbryde@gmail.com, (+47) 911 47 378

Gourmetland
Er en kjede som har et stort antall restauranter i Los Cristianos/Las Americas området. Kjeden har
inngått et samarbeid med NBF, og alle våre gjester får en rabattkupong ved ankomst til hotellet. På
Taurus som ligger i 2. etasje over spillelokalet på Atlante, gir de 20 % rabatt, og 15 % på de andre.
Av disse nevner vi spesielt Love India som ligger i Las Americas – meget god mat og fin service.
Kjeden har også gitt premier til turneringene med middag for to.
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Et tilbud til alle nybegynnere i bridge.
Begynnerfestivalen passer deg som har liten eller ingen erfaring med turneringsspill, men som kunne
tenke deg å ta skrittet videre til å spille mer i klubben eller å delta i turneringer. Høres dette interessant
ut?
Sett av 12. – 14. juli og kom til Tromsø for å lære om turneringsspill. Her får du spille sammen
med andre nye turneringsspillere og oppleve stemningen, spenningen og konkurransen. Kom
alene, eller sammen med makker. Minimumsnivå for deltakelse er Spill Bridge 1 eller tilsvarende
nybegynnerkurs.
Tid: 12. – 14.juli
Sted: Mack-bryggeriets tidligere produksjonslokaler i Tromsø sentrum
Pris: 590,Påmelding eller spørsmål sendes til bridge@bridge.no
Hvem passer begynnerfestivalen for?
Begynnerfestivalen passer for de som har spilt fra ½ -4 år i klubben etter nybegynnerkurset. Dette er
festivalen for deg som er klar for å ta et lite steg videre.
Hva skjer på Begynnerfestivalen?
Vi spiller mange forskjellige korte turneringer. På Begynnerfestivalen får du prøve deg på både parog lagspill. Bridgelærere underviser ﬂere korte bolker med relevant teori om spilleføring, motspill
og meldinger. Det vil bli individuell veiledning ved bordene. I turneringsspill opplever mange ferske
spillere at motpartener mer aktive i meldingsforløpet enn de var på nybegynnerkurset. Derfor vil noe
av fokuset være på forsvarmot innmeldinger, hva du kan be om forklaring på under meldingsforløpet
og andre praktiske ting knyttet til turneringsspill.
Vi setter trivsel i høysetet, og vil legge til rette for felles måltider for deltakerne og bridgelærerne. På
kveldstid vil det bli tilbud om uformell bridgespilling.
Søndag og mandag er hovedfokuset rettet mot kurs og læring, men vi vil også spille flere forskjellige
korte turneringer. Tirsdag spiller vi en lengre turnering.
Opplev EM i bridge
Årets Begynnerfestival arrangeres like etter EM i Tromsø. Om du kommer en dag eller to før
Begynnerfestivalen vil du få muligheten til å oppleve hvordan et internasjonalt mesterskap gjennomføres, og samtidig få tilbud om å spille en av Norsk Bridgeforbunds sideturneringer.
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