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Vær varsom! 
Ikke ta med mer penger enn du 
trenger når du går ut! Oppbevar alt 
av verdier ellers i safe på rommet. 
Vi har hatt flere tilfeller av tyveri/ 
ran allerede –heldigvis uten 
personskader. 

Resultater 
Resultater finner du på tavla på 
”kontoret” ved siden av resepsjonen 
eller på nett på denne siden: 
www.bridgeforalle.org/Resultater 

Første uken vel i havn! 
Hele 75 par  - 36 i A- og 39 i B-gruppen - deltok i den første 
hovedturneringen. Nå er vi godt i gang med uke to der vi venter å 
passere over 100 deltakende par. Over bilder fra Atlante, øverst Tulle 
Kamfjord er spillefører ute i teltet og under premievinnerne fra B-
gruppen i hovedturneringen første helgen. 

 

 

V Paradise Park 
and 

NBF Bridgefestival 
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Sterke scener 

 

Da vi startet opplegget vårt her i 2010 trodde vel verken vi eller andre at det skulle utvikle seg i 

den retningen det har gjort. Vi er overveldet over responsen festivalen har fått, og vi har skjønt at 

det er et evenement som er kommet for å bli. Fra og med onsdag 15. vil det være ca 220 

bridgespillere her, og  det betyr at vi totalt sett kan komme til å overstige 50 bord på samme tid. 

Som mange av dere har sett, jobbes det nå borte på Atlante med å overbygge terrassen, og det 

betyr at vi kan få plass til 30-35 bord bare der. I Mabel i 6. etasje prøver vi å skvise inn 24 bord ved 

å ta i bruk gangen, men det vil nok være vårt maksimum også i framtida. 

Været har vel stort sett vært bra til nydelig i innledningen, men torsdag 9. var det til dels svært 

ufyselig og fuktig, og Tor med hammer`n var også innom. Jeg oppfordrer alle til å komme med 

innlegg til bulletinen. Det kan dreie seg om spill, morsomme historier, beretninger om turer eller 

golf, det spilles ganske mye av det her. Andre ting dere har opplevd er også velkomment. Dere kan 

gjerne lage en kortversjon, og så redigerer jeg etter samtale med dere. 

Resultater setter vi ikke inn i bulletinene denne gang – det tar utrolig mye ekstra kopiering. De 

finnes etter spilling på tavla nede på ”kontoret” vårt i resepsjonen, samt på nett: bridgeforalle.org 

Kos dere videre! 

 

    

Knut Kjærnsrød    Per Bryde Sundseth 

Bulletinredaktør      Arrangementsansvarlig 
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Den første uka i boks 

I skrivende stund har vi avviklet den første uka av årets bridgefestival på Tenerife, og vi har ingen 

grunn til å klage på oppslutningen. Mandag 6. januar gikk startskuddet med 16 par på plass i A-

gruppa i Mabel og 15 i B med spillested Atlante. Pussig nok ble vinnerscoren i begge puljer eksakt 

61 %. I B var det Jean og Karsten Gill som sto for prestasjonen, og i A Tom Høiland og Øystein 

Jensen. Nærmest dem fulgte Gro og Kåre Tjeltveit og Inge Kvalsvik – Severin Longva, mens de andre 

pallplassene i B ble okkupert av Lars og Mette Hugin Kristiansen og Essie Isaksen – Judith Bernstein. 

I spill 6 fikk vi et godt eksempel på effektiv bruk av Splinter: 

E 8 6     K Kn 

Kn     E K 10 6 3 

D 4 3    7 

D Kn 9 7 6 5    E K 8 4 2 

Øst gir, Ø-V i sonen 

Øst åpnet med 1 hjerter, og Vest svarte 2 kløver. Nå kunne Øst fastsette kløver som trumf med 

Splinterbudet 4 ruter som viste singelton. Vest viste sparkontrollen sin med 4 spar, og etter 

Blackwood 4 NT kunne  Øst fastsette sluttkontrakten med 6 kløver. 

Allerede tirsdag så vi en formidabel økning i A-gruppa da hele 24 par tok plass for nye 24 spill. I B-

gruppa, derimot, holdt antallet seg på 15. For at ingen skulle bli stående på sidelinjen, måtte 

arrangørens Per Bryde Sundseth hoppe inn som makker til Rannveig Opedal i B-gruppa , og den 

kombinasjonen ble så vellykket at de dro i land seieren. Nærmest fulgte Laila Siltvedt – Wenche 

Thorstensen og Elsa Løfsnes – Karin Breivik Johansen. I A-gruppa ble det overlegen seier til Marit 

Helle – Vigdis Fossmark foran Elin Gåsø Dahl – Sissel Halvorsen og Morten Tilset – Børre Lund. Settet 

på 24 spill inneholdt ikke mindre enn to meldbare storeslemmer. 

Dette var den ene: 

D 6 3    E 8 7 

K 3     E D Kn 10 8 7 5 

E 10 8    K Kn 

E K 9 4 3    5 

7 hjerter er en saklig kontrakt, men hvordan spiller du etter trumf ut ?  En vellykket ruterfinesse gir 

selvfølgelig det trettende stikket, men du må prøve kløveren først. La utspillet gå til hånden og 

spill tre ganger kløver til stjeling. Når den sitter 4-3, spiller du hjerter til kongen og godspiller 

kløveren med nok en stjeling. Etter uttrumfing har du ruter ess som inntak til den femte kløveren. 

Motparten hadde: 

Kn 10 5 2 

9 

D 7 6 4 2 

8 7 

 

K 9 4 

6 4 3 

9 5 3 

Kn 10 6 2 

Onsdag 8. fikk vi kraftig økning i B til hele 30 par, mens A-gruppa var mer moderat i veksten og 

endte på 27. Hilde og Odd Aulie fra Galleberg fikset B-gruppe seier foran Elsa Løfsnes – Karin  

Breivik Johansen og Berit Erlandsen – Solveig Kallum. I A-gruppa spilte Morten Tilset og Børre Lund  
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seg opp fra bronse på tirsdag til toppen av seierspallen. Mens Johan Finanger – Even Øvereng og 

Inge Kvalsvik – Ola P Longa besatte de neste plassene. Intrafinesse var et begrep som brasilianeren 

Gabriel Chagas i sin tid innførte, og allerede i spill 1 kunne teknikken brukes: 

E D Kn 5 3 

 8 4 

 E 9 6 4 2 

 Kn 

K 7 4    10 8 6 2 

Kn 9 6    E 10 7 

K 10 5    Kn 3 

K 7 5 3    9 8 6 2 

   9 

   K D 5 3 2 

   D 8 7 

   E D 10 4 

Børre Lund satt Syd i 3 NT og fikk liten kløver ut til knekten. Nå brukte han intrafinessen ved å 

spille ruter til åtteren og tieren. Det kom spar i retur til bordets knekt og en hjerter til kongen på 

hånden. Ruter dame ble lagt i bordet og dekket med kongen. Som du ser, gir den behandlingen fire 

ruterstikk, men motet sviktet siden det ikke var flere innkomster i bordet, og Børre safet ved å la 

kongen beholde stikket. Hvis den dekkes og Øst ikke har flere, er ruterfargen død på grunn av at 

det mangler innkomst i bordet.  Nå ble det ti stikk men likevel en god score med 6 pluss. 

 Torsdagen opprant med ny årsrekord – 35 par i B og 34 i A, og vi deltok samtidig i NBF`s 

simultanturnering der vi faktisk sto for i overkant av 30 % av den totale landsdeltakelsen. Oddvar og 

Synnøve Ljønes vant B-gruppa med ”ei mil” foran Hilde og Odd Aulie og Inger Sperre – Jorunn 

Weisby. Oddvar og Synnøve gjorde det for øvrig best på landsbasis av våre med en 6. plass – sterkt ! 

I A-gruppa ble det også relativt klar seier til Leif Rostad – Gorm Norstad foran Kristian Barstad 

Ellingsen – Einar Asbjørn Brenne og Sigurd Frydenlund – Bjarne Erlandsen. Leif og Gorm ble for øvrig 

nummer 7 på landsbasis! 

Årsrekordene har falt jevnt og trutt hele uka, og den første hovedturneringen fredag og lørdag var 

intet unntak. B-gruppa samlet hele 39 par og A-gruppa 36, og dette er bare begynnelsen! I A-gruppa 

gikk Andre Syrrist og Thomas Ruth hardest ut og satt lenge på bord 1, men etter hvert overtok 

Harald Nordby og Ellen Vigmostad.  Det så lenge ut til at de skulle holde løpet ut, men de klarte 

ikke å stå imot spurten til  Lillehammers store sønner, Jonny Holmbakken og Bjørn Olav Sørensen 

som sikret seg en relativt klar seier. Harald og Ellen ble nummer to, mens Ivar Tvedt og Bjørn Buer 

sikret bronsen. 

I B-gruppa var det en trio som til slutt skilte seg ut, og  best av disse ble Jean og Marit Perrone. Leif 

Åge Bergseng og Liv Kongelv ble nummer to, mens Karsten og Jeanne Gill fikk den siste pallplassen. 

 

Vinnere av hovedturneringen i 
gruppe B: Jean og Marit Perrone 
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Det er ikke så ofte det er 17 stikk i kortene, men det var det tilsynelatende på spill 14: 

   K 8 7 2 

   8 6 5 

   K 10 7 

   K Kn 9 

E Kn 10 9     6 3 

D Kn 2     10 9 

D 9 6     E Kn 5 4 3 

E 7 4      10 8 6 5 

   D 5 4 

   E K 7 4 3 

   8 2 

   D 3 2 

Syd åpnet med 1 hjerter, og ved ett bord gikk Øystein Jensen inn med 1 spar. Det fikk han spille, 

motparten begynte med tre ganger hjerter. Øystein fikk for damen og spilte ruter ni som ble dekket 

med tieren og knekten. Spar til nieren og kongen, og mer spar gjorde at Øystein kunne ta ut 

trumfen. Nå spilte han ruter dame, og da Nord glemte å dekke med kongen, forsvant alle 

kløvertaperne på ruter – 10 stikk og ren topp Ø-V. Ved et annet bord åpnet også Syd med 1 hjerter, 

Vest sa pussig nok pass, og Jonny Holmbakken i Nord meldte 1 spar. Nå var det Syd som pussig nok 

sa pass, og dermed døde det ut i samme kontrakt men i ulik retning! 

Øst spilte ut ruter ess og fortsatte med spar til damen og esset. Mer spar gikk til kongen, og Jonny 

tok ruter konge og stjal en ruter med bordets siste trumf. Kløver tok Vest med esset og renset 

trumfen, men nå hadde Jonny sine syv stikk  og pluss ni med to i hjerter, to i kløver, spar konge, 

ruter konge og ruterstjeling. Sytten stikk i spar! 

Teide er toppen! 

Bridgepuben i Teide bar på toppen av hotellet er mer populær enn noensinne. Årets utgave har fått 

mer stabile gardiner på siden, og gassovnene er på plass,  det samme er velvillige kelnere, og det 

betyr at  det godt kan bli over midnatt før de siste bridgespillerne finner det for godt å søke mot 

køya. 

Vi åpnet puben søndag 5. januar, og allerede første kvelden var det fire bord i sving med Facit-

spill. Siden har det bare økt på, og den foreløpige toppen ble nådd torsdag 9. med 12 bord i aksjon. 

Den første kvelden fikk vi et klassisk eksempel på det vi kaller en ”tellingsskvis”: Du ser som 

spillefører i Øst dette: 

10 6 2    K 5 

K Kn 8 5    E 3 

E K D    8 7 5 2 

E D 10    K 8 7 5 3 

Meldingene har gått: 

V  N  Ø  S 

1 kl  pass  1 NT  2 sp 

Dobl  pass  3 NT  pass rundt 

Syd spiller ut spar ess og fortsetter med damen som du stikker med kongen.  Nord følger begge 

ganger.  På kløver ess følger Syd med knekten, og når du tar ess, konge i ruter, er Syd renons andre 

gang. Hva vet du om Syds fordeling ? Hun har to singeltoner i minor og må følgelig ha 11 kort i 

major. Nå tar du den siste ruteren på bordet og kløver dame, 10. Du spiller deg inn på hjerter ess, 
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og tar for dine to siste kløvere. Før den siste er stillingen: 

  - 

  ?? 

  Kn 

  - 

10    - 

K Kn    3 

 -    8 

 -    8 

 

Kn 

?? 

- 

- 

Når du spiller kløver åtte, Må Syd legge en hjerter for ikke å gi deg stikk for spar ti. Du kvitter deg 

med spar ti i bordet, og Nord må også legge en hjerter for ikke å godspille ruter åtte. Nå vet du at 

ingen av motspillerne har mer enn en hjerter igjen, og damen må falle, uansett hvilken hånd den 

sitter på. Denne gangen var kortene: 

8 4 

9 6 

Kn 10 6 4 3 

9 6 4 2 

 

E D Kn 9 7 3 

D 10 7 4 2 

9 

Kn 

Hjerterfinessen hadde fungert denne gang, men det var du altså ikke avhengig av. 

 

Evalueringsskjema 

For å fortsette å skape en trivelig og vellykket festival er vi helt avhengig av å få tilbakemeldinger. 

Vi har, som de av dere som har vært her før, vet, finnes et skjema å fylle ut med  muligheter til å 

ytre seg om forskjellige sider ved oppholdet her. Skjemaet finnes i begge spillelokalene. Fyll ut og 

gi det til en i staben, så er vi sikret å få vite noe om publikums ønsker framover. 
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Bridge for Alle på Paradise Park – 2014 

Spilleinfo 
Det blir bridgeturneringer hver dag fra mandag 6. til lørdag 26. januar, unntatt søndager, med 

dagsturneringer mandag – torsdag og hovedturneringer sammenlagt fredag-lørdag . Ellers kan en 

selvfølgelig når som helst samles på privat initiativ og ta et slag kort. 

Tid 
Alle dager  kl 16.00 – 20.00 

Spill 
Normalt 24 pr dag, forhåndsdublerte. 

Meldebokser og Bridgemate. I de fleste 

tilfellene vil det spilles Monrad i begge puljer. 

Sted 
A-pulja spiller i Kongressalen i 6. etasje. B-

gruppa i underetasjen  i restaurant Taurus 

(Atlante), evt på overbygget terrasse utenfor.  

Undervisningen i ”Spill Bridge 2” foregår i eget 

rom i 1. etasje i hotellet. 

Røyking/lufting 
Terrassen på toppen av hotellet (8. etasje – 

Teide bar). Terrassen utenfor Taurus (utenfor 

spillelokalet) 

Servering 
Ved begge spillesteder blir det satt opp 

selvbetjent bar (Honesty bar) der en kan kjøpe 

kaffe, vann og mineralvann. 

Premiering 
Vinnerne av hovedturneringer i A-puljen får 

premie gitt av hotellet. For øvrig vil det blant 

annet bli premiert med vouchers på 

restauranten Taurus (rabatt på regningene), vin 

og tennisskjorter (med krave). 

Generelt 
Vi har ingen organisert forhåndspåmelding til 

turneringene, men vi ønsker at de som vil spille, 

stiller opp i god tid. Det er særlig viktig i år på 

grunn av det store deltakerantallet. 

Vi anmoder røykere og andre som tar seg en 

luftetur om å følge nøye med på tiden slik at vi 

slipper unødige forsinkelser. 

Avgifter 
For den første uka en deltar, betaler medlemmer av NBF (eller annet nordisk forbund) kr 790 og 

for de neste ukene kr 200 pr uke. For ikke-medlemmer er satsene  1290/300 kr. Det er opprettet 

egen klubb: ”Bridge for Alle” der en kan melde seg inn. Det koster kr 300 og gir alle rettigheter i 

NBF. Avgiften dekker også undervisning, bulletiner, bridgepub osv. Spillere utenfra kan delta på 

enkeltturneringer dersom det er plass. Avgiften er da 12 euro (100 kr) for dagsturneringer og 30 

euro (250 kr) for hovedturneringer. 
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Hotell Paradise Park 

Måltider: 
Det serveres tre hovedmåltider: 

 Frokost i Restaurant Tenerife i 

underetasjen: kl. 07.00 – 10.30 

 Lunsj i restaurant Strelitzia i 1. etasje: 

Kl. 13.00 – 15.00 

 Middag i restaurant Tenerife: 

Kl. 18.00 – 21.30 

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 få stemplet romkortet sitt. Dette gjøres i 

resepsjonen hvis du tar med ditt kredittkort. 

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 varierende. Kontakt 

resepsjonen for utfyllende info.

 

Godt for både kropp og sjel! 

Paradise Park har en flott SPA-avdeling (SPAradise), og vi har fått til en svært god avtale med 

ledelsen av avdelingen.  De har et kombinasjonsprogram for både menn og kvinner som i 

utgangspunktet koster 85 euro, Tilbudet til bridgedeltagerne med ledsagere er 59 euro, dvs ca 

30 % reduksjon. De gir dessuten 10 % reduksjon på alle andre typer behandling. For menn 

innebærer det såkalt dyp massasje, pluss fot- eller hodebehandling, kombinert med SPA, og for 

damene er det varm aromatisk massasje og ansiktsbehandling, kombinert med SPA. For mer 

utførlig info – se hjemmeside på Internett (SPAradise).  
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Alkohol og bridge 

Mange av oss synes det kan være godt å leske seg med en øl eller et glass vin, men fortsatt er 

det slik at vi ikke kombinerer det med aktiviteten i spillelokalet mellom kl. 16.00 og 20.00. Det 

er alle muligheter til å leske seg på andre tidspunkter blant annet i bridgepuben (se lenger ned 

på siden), og de aller fleste ser ut til å være storfornøyd med ordningen. 

BRIDGEPUB 

Vi fortsetter den populære tradisjonen med bridgepub i Teide Bar på toppen av hotellet. I fjor 

hadde vi på det meste hele 12 bord i sving som spilte Facit-bridge, og vi fortsetter med det i år. 

Det er selvfølgelig mulig å ta seg en tur dit uten å spille kort – bare for en hyggelig prat med 

eller uten noe i glasset. 

Vi åpner puben søndag 5. januar etter middag (åpningstid ca kl. 21.00 -24.00). Drikkevarer 

serveres  for øvrig kun i plastglass, og grunnen er at den ligger i et badeområde (regulert ved 

spansk lov). Til de som måtte være bekymret for temperaturen i lokalet: Det blir mer holdbare 

gardiner i år, og varmeovnene skal også være på plass! 

 

En kan kose seg med et glass vin og et slag kort i Bridgepuben! 
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Temabasert undervisning 

Vi fortsetter tradisjonen med temabasert undervisning og B-gruppa vil som tidligere få tilbud om 

tre ganger pr uke. Det blir noen endringer. Vi flytter undervisningen fra tirsdag til onsdag og 

samtidig tidspunktet den dagen fram til 10-11. Oppsettet for B-gruppa blir dermed: 

Torsdag 16.1   15-16 

Mandag 20.1   10-11 

Onsdag 22.1   10-11 

Torsdag 23.1   15-16 

 

 

Knut holder også i år temabasert 
undervisning mandager og onsdager kl. 
10-11 og torsdager kl. 15-16. 
Temaer for undervisningen vil bli gjort 
kjent på tavla vår på ”kontoret” ved 
siden av resepsjonen. 
 

  

Nytt av året er at det også blir et undervisningstilbud til de mer rutinerte spillerne. Vi gjør et 

forsøk med to ganger pr uke som en prøveording, og tidene blir som følger: 

Onsdag 22.1   10-11 Torsdag 23.1   10-11 

Den første uka er det internasjonal juniorspiller Kristian Barstad Ellingsen som står for opplegget, og i 

uke to er Tommy Elde  ansvarlig. Emnene blir også her annonsert senere. Hvis oppslutningen blir bra, 

prøver vi å få til undervisning også i den siste festivaluka. 

Rapport fra påbygningskurset – ”Spill bridge 2” 

I påbyggingskurset «Spill bridge 2» har deltagerne nå gjort seg ferdig med sin første kursuke. 21 (av 17 

påmeldte) deltagere har deltatt helt eller delvis denne uken, og stemningen i kurslokalet er 

upåklagelig. Så selv om sol og sommer lokker utenfor, møter kursdeltagerne trofast opp i et ikke helt 

topp kurslokale. 

Og kurslederen kan melde om en heltent gjeng som virkelig har bestemt seg for å gjøre bridgen til sin 

fremste fritidssyssel. Denne uken er det meldinger og spilleføring som har stått i fokus. De fleste av 

deltagerne har bare sparsomt brukt tid på bridgen siden de gjennomførte begynnerkurset, og det er 

derfor nødvendig å «banke litt rust» og etterfylle noen huller på tidligere ervervete bridgekunnskaper. 

Men viljen til å lære er stor, og fra en litt rolig start de første par dagene slipper ikke kurslederen 

lenger unna med billige forklaringer på «svarhåndens andre melding» eller overføring til minor etter 

1NT åpning. Her må alle være på topp og yte sitt beste. 

Fra NBFs side tar jo kurset først og fremst sikte på å føre deltagerne til et bridgefaglig nivå der de kan 

delta på lik linje med de andre spillerne i sine lokale klubber. Og prognosene er gode. Det er stadig litt 

forskjell på teori og praksis, men hvilken bridgespiller har vel ikke gjort den samme erfaringen i sin 

karriere. Så litt sleiv i meldinger og spilleføring tas med godt humør. Spillerne diskuterer ivrig etter 

hvert gjennomførte spill, og finner fram til hva som med fordel kunne vært gjort annerledes. Og selv 

om det samme «glippet» gjentas i neste spill, tar alle det med et smil. Miljøet i kursgruppen kunne i 

hvert fall neppe vært bedre. Så får den perfekte meldesekvens og spilleføring komme etter hvert. 
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En uke gjenstår av kurset, og så langt ser det lyst ut med hensyn på å nå målsetningen med kurset. Hva 

deltagerne foreløpig ikke vet, er at kurslederen har planlagt en «grande finale» denne lørdagen. Så får 

vi se hvem som består kurset med «særdeles godt», eller kanskje må nøye seg med en lavere karakter.

 

 

 

Leskende dråper 

Det er ikke vanskelig å skaffe seg dråper av den sterke sorten her på Tenerife, og stort sett er heller 

ikke prisen avskrekkende. Når servitørene slett ikke er gjerrige på volumet heller,  har vi nok en 

tendens til å forsyne oss i noe større omfang enn  hjemme. Den spanske konjakken, som slett ikke får 

lov til å kalle seg konjakk siden det er forbeholdt det franske området, må presentere seg under 

brandy, og det finnes mange velsmakende sorter. På ”pallen” regner vi tre stykker. På sølv og 

bronseplass finner vi ”Carlos Primero” og Gran Duque de Alba” ( Karl den første og hertugen av Alba). I 

midten troner imidlertid ” Cardenal Mendoza”  

I 1887 begynte eierne av Sanchez Brothers Romate å utvikle en annerledes og unik konjakk for privat 

konsum som de markedsførte under det navnet. Navnet er gitt som hyllest til Pedro Gonzalez de 

Mendoza som levde fra 1423 – 1495 og spilte en avgjørende rolle i erobringen av det muslimske 

kongedømmet Granada. 

Du må nok ut med rundt en Euro-tier for å skaffe deg tilgang på et glass av den mahognyfargede væsken 

– men det er den verdt! 

Trim for alle! 

Noen av damene våre som har deltatt, anbefaler på det varmeste å prøve utegymmen ved bassenget. 

Det foregår hver dag mellom fra 11 til 12, og det er bare å møte opp – sleng kaloriene veggimellom! 
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Spilletips 2 – 2014 

”La motparten gjøre jobben!” 
Mange ganger er det en selv som stå for ansvaret når det gjelder å finne et eller flere bestemte kort hos 

motparten. Andre ganger kan en imidlertid lene seg tilbake og la motparten ta den jobben. Du sitter 

Syd og  skuer ned på følgende: 

   D 9 7 3 

   E 9 3 

   8 5 3 

   K 9 4 

   E K 8 5 2 

   K Kn 10 

   E K 4 

   E 2 

Du er havnet i 6 spar uten at motparten har ytret seg, og utspillet er kløver dame fra Vest. Hvordan 

tenker du deg å gripe det hele an ? Du har en ufravikelig taper i ruter, og kontraktens skjebne henger 

på å finne hjerter dame, en finesse du kan ta begge veier, men hvilken ? 

Svaret er at du ikke skal ta noen finesse i det hele tatt. Du stikker utspillet med esset, tar ut trumfen 

som denne gangen sitter 2-2, og deretter tar du for kløver konge og stjeler en kløver på hånden.  Nå 

spiller du tre ganger ruter, og en av motstanderne kommer inn på den tredje. Nå må den som kommer 

inn enten spille til dobbelrenons eller  spille hjerter, og dermed har du damen på gaffelen. 

Ø-V hadde: 

10 4     Kn 6 

D 7 5    8 6 4 2 

Kn 9 2    D 10 7 6 

D Kn 10 8 6    7 5 3 

Bulletiner 

 I den tredje uken kommer det også en bulletin. Vi vil også lage en avslutningsbulletin som blir sendt 

dere på e-post etter hjemkomst.  

Vi oppfordrer alle til å levere stoff. Det kan være spill, turreportasjer eller andre opplevelser dere 

måtte møte. Kom gjerne med en vits eller to også hvis dere har noen på lager. 
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Test de små grå 

Det vil bli anledning til å teste toppetasjen på andre ting enn bridge også i år. Hver onsdag legger vi ut 

tre ulike oppgaver som det kan leveres inn svar på fram til fredag ettermiddag. Belønningen blir som før 

– 1 flaske vin til vinneren av hver  oppgave. Flaska får du ved å levere en vinnervoucher i restaurant 

Tenrife (middagssalen). Oppgavene vil ligge på kontoret vårt i nærheten av resepsjonen, og du kan også 

få dem i spillelokalet. 

Oppgaver  onsdag 8. januar 
Jeg fikk inn over 20 svar, og det betrakter jeg som bra. Her er løsningene og vinnerne: 

Oppgave 1: Hvordan kan du få summen tusen ved legge sammen bare 8-tall ? ( så enkelt som mulig – det 

er flere svar ) . 

Svar: Den enkleste måten er som følger: 888 + 88 + 8 + 8 + 8 

Vinnere: Wally og Erik Brynildsen 

Oppgave 2: Disse 4 setningene har noe til felles – hva er det ? 

Det regna vel i Levanger, Ted ? 

Sinnet i kok i tennis. 

Alle korkene ned i den ene krok, Ella! 

Returnerer en ruter 

Svar: Setningene kan leses likt begge veier. Kalles også palindromer. 

Vinner:  Grete Mo Storm 

Oppgave 3: Her er tre forskjellige opplysninger. Bare en av dem er korrekt. Hvilken ? 

A: Roper man under vann, bremser vannet lyden ned til en hastighet på bare 235 m/sekund 

B: Lyden forplanter seg ekstra godt i arktiske strøk, og på rolige dager kan man føre samtaler over lange 

avstander. 

C: Lydstyrke måles med den såkalte edisonskalaen og enheten edi.  En dobling av lydtrykket tilsvarer 6 

edi. 

Svar: Den korrekte opplysningen er at lyden forplanter seg ekstra godt i arktiske strøk.  Lyd under vann 

har en hastighet på over 1400 meter /sekund , og lyd måles i desibel. 

Vinner: Sverre Christoffersen. 

Vi gratulerer vinnerne med hver sin vinvoucher som kan innløses i restaurant Tenerife, og nye oppgaver 

kommer på onsdag 15. januar. 

Simultanturnering 

Under festivalen i år har vi bestemt oss for å følge NBFs simultanturneringer, og den første ble spilt  

torsdag 9. januar. Totalt deltok det 227 par, og vi her på Tenerife bidro med i overkant av 30 % ! 35 par 

i B og 34 par i A. 

Det beste resultatet herfra var det et parene i B-gruppa som sto for. Oddvar og Synnøve Ljønes vant 

lokalt , oppnådde 64,6 % på landsbasis og ble nummer 6. Tett bak fulgte Leif Rostad – Gorm Norstad, 

vinnerne av A-gruppa,  på 7.plass, og det tredje beste resultatet sto Kristian Barstad Ellingsen og Einar 

Asbjørn Brenne for med 11. plass . Det vil spilles simultan også onsdag 15. og tirsdag 21. januar. 
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Aud Karin Dahle Jensen har sett Tenerife fra både land- sjøsiden og sendt oss denne rapporten: 

Øyrundreise med båt - Müller resor 

 Tacoronte var første stopp på turen, med en presentasjon av helseprodukter, som Oxypur 

madrasser/puter og  deretter  fikk kroppene våre påfyll av lunsj med både mat og drikke. 

Bussturen gikk så videre langs vestkysten mot Icod de los Vinos. Ved kirken San Marco kunne vi skue 

et  majestetisk drageblodtre.  

Vi hadde så et stopp for nye forfriskninger  ved et fint utkikkspunkt med utsikt til den gamle 

havnebyen Garachico , og deretter gikk ferden videre til et utkikkspunkt med utsyn til de 

majestetiske klippeformasjonene i Los Gigantes 

Deretter kjører vi ned til havnen i Las Americas der vi går om bord i båt som tar oss ut til et område 

mellom Las Americas og La Gomera. Der leker flere grindhval rundt båten og alle er veldig 

fornøyde. Båten kjører nå mot noen fiskeoppdrettsanlegg i håp om at delfinene dukker opp, men de 

ville ikke vise seg i dag. 

Terningkast 4 
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Golf på Tenerife 

Det finnes mange flotte golfbaner på Tenerife, men januar er høysesong, banene er fulle, og prisene 

er generelt høye. Rundt 100 Euro pr runde er ikke uvanlig. Det lønner seg å undersøke med hver 

enkelt bane hvilke tilbud de har, og bestilling på Internett gir som oftest gunstigst resultat. Vi har en 

avtale med den koselige kortbanen ( 9-hulls bane ,par 3 ) Los Palos som ligger bare få minutters 

kjøretur fra hotellet. Dere kan få kjøpe billetter hos oss til 17 Euro for 18 hull, normal pris pr runde er 

21 Euro. 

 

Canarias.com – bilutleie 

Like ved hotellresepsjonen har bilutleifirmaet Canarias.Com et kontor der en enkelt og greit kan leie 

seg en bil etter behag og behov. Vi har fått til en avtale med firmaet der vi får en pris som er 10 % 

under oppgitt pris på deres hjemmeside på internett. Meget gunstig! 

Kjøpe hus/leilighet på Tenerife eller La Gomera 

Den eneste norsktalende eiendomsmegler på Tenerife Syd, Ivar Olsøn-Lunde i firmaet SOLMAR Vest 

S.L., har mange interessante eiendommer for salg eller langtidsleie. 

Kontakt kan formidles gjennom Per Bryde Sundseth, perbryde@gmail.com, (+47) 911 47 378 

  

mailto:perbryde@gmail.com
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Golf og bridge – øvede  

Bridge og golf gir på hver sin måte store og interessante utfordringer til utøverne, men samtidig 
finner vi også betydelige fellestrekk. Bridge er en god aktivitet for hjernen og golf gjør godt for 
hele kroppen. Begge sporter setter krav til konsentrasjon, strategi og utholdenhet. I samarbeid med 
Norges Bridgeforbund og Vestfold Golfklubb inviterer vi til 2 dager med aktiviteter som gjør godt 
for hele kroppen. 
Avstanden mellom Nestor seniorutvikling og Vestfold golfklubb er ca 3 km. 
Pris:  Kr 2.400,-  

Prisen inkluderer kursavgift, overnatting og alle måltider  
Sted:  Nestor, Melsomvikveien 79, 3159 Melsomvik  
Kontaktpersoner:  Faglig ansvar Knut Kjærnsrød, tlf 90 78 87 80.  
Påmelding:  På tlf 33 33 55 00, e-post: post@nestorutvikling.no eller 

via påmeldingsskjema på www.nestorutvikling.no  
Påmeldingsfrist:  Fortløpende. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall 

deltakere. Maks 36 deltakere.  
Kursansvarlig:  Jon Edgar Karlsen  
Sist oppdatert:  25.10.14/JEK  
 

Program:  
Torsdag 28.august  
0900  Frammøte på Vestfold Golfklubb Golfbanen  

Kursåpning  
0930-1130 GOLF 9 hulls pargolf på indre bane  
1200-1230  Innkvartering hos Nestor  
1230-1300  Velkommen til Nestor Sal 1  

Orientering om stedet og kurset  
1300-1400 Lunsj Hovedhuset  
1400-1500  BRIDGE Sal 1  

Hvordan oppnå gode resultater i bridge  
v/Knut Kjernsrød  

1500-1530 Kaffe m/kake  
1530-1900 24 spill i bridge Biblioteket  
1930  Middag Hovedhuset  

Sosialt samvær 
 

Fredag 29. august  
0730-0830 Frokost (utsjekking fra kl 08.00-08.30)  
0830-0945 Hva kan vi lære av gårdsdagens turnering og øvelser Sal 1  

v/ Knut Kjærnsrød  
0945-1000 Kaffe og frukt Biblioteket  

Klargjøring til turnering  
1000-1200 BRIDGE  

Nestorturneringen i bridge Biblioteket  
1200-13.30 Avreise Nestor  

Lunsj Vestfold golfklubb  
GOLF  

1330-1500 Puttekonkurranse Golfbanen  
1500  Kursavslutning og premieutdeling 
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Litt forskjellig informasjon 

Horarios Minibuss 
Timetabell for gratis skyttelbuss mellom hotellet og byen: 

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. 

 

Kontakt med oss 
Under oppholdet ser vi helst at dere bruker vårt spanske mobilnummer: (+34) 666 927 693 

Per og Knut vil være å treffe på Plaza de los Deseos (nær resepsjonen) mellom kl. 08 og 09 hver dag 

unntatt søndager. Ellers er det selvfølgelig bare å gripe fatt i oss ”live”. 

 

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 

Den faste tannlegen vår har pensjonert seg, men ta kontakt med Per eller Knut hvis det skulle oppstå 

et kritisk behov.

 

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 SPAR-butikken nedenfor hotellet.Pass derfor godt på tingene du har med deg! 
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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. Om dere trenger noe mer informasjon så spør enten i 

resepsjonen eller snakk med Per og Knut. 

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. 

Golden City 
Her er en restaurant som vi har fått anbefalt av Kristin Vigander. Hun sier: 

Vi har nå besøkt Golden City et par år på rad. Drives av et ungt kinesisk par med små barn. De har nydelig 

mat, veldig god kundeservice, og er kjempesøte. 

Da vi spiste hos dem i fjor, kjente de oss igjen fra to år før, og de husket til og med hva vi hadde spist! De 

pekte på min yndlings ande-rett i menyen, og fortalte at Liv skulle ha fisk. 

Garibaldi 
“Garibaldi, den beste restauranten på Tenerife”, fra en anmeldelse på Tripadvisor. En meget bra 

restaurant beliggende i Las Americas. 

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! 

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 €. 
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Gourmetland – Taurus 

Over spillelokalene i Atlante er det nå kommet en restaurant – Taurus. Taurus tilhører restaurantkjeden 

Gourmetland som også har mange restauranter rundt om i Las Americas. Rabatterte regninger i Taurus (og 

også i andre restauranter i kjeden – men da med noe mindre rabatt) vil være en del av premieringen i 

turneringene. 

 

 

 

Spillelokalet Atlante 

B-gruppen vil også denne gang spille i Atlante som ligger ved svømmebassengene rett ved hotellet (de 

tilhører også hotellet). For å få plass til alle, setter hotellet opp et telt som gjør at en nå kan spille opp til 

35 bord i B. Konstruksjonen til teltet er allerede satt opp. Nå er vi i gang i ”teltet”. Tirsdag var 

varmeovner på plass til vi starter i januar.  

  
Fra spillelokalet i Atlante. Taket begynner å komme på plass. 

 

 


