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Årets bridgefestival ble en kjempesuksess med
rekorddeltakelse. Staben takker for hyggelige uker
sammen med dere og ønsker dere velkommen tilbake!
Allerede i november vil en ny bridgefestival bli arrangert på Hotel
Paradise Park. I tillegg til bridgekurs vil det også bli vanlige
ettermiddagsturneringer med spilling i to puljer.
Og det blir selvsagt ny festival i januar 2015.
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Takk for denne gang!
Den femte bridgefestivalen på Tenerife er historie, og det hele fortoner seg for oss som et eventyr. Med
ca 250, stort sett fornøyde deltakere, har festivalen vokst til ett av NBF`s aller største arrangementer.
Vi er meget fornøyd med alle de positive tilbakemeldingene vi har fått, og det sporer selvfølgelig til
fortsatt innsats. Jeg har truet med å trekke meg ut noen ganger, men så er det dette med sirkushesten,
manesjen og sagmuggen!
Været har kanskje ikke vært like supert som i fjor, men høyst akseptabelt, i hvert fall i forhold til det
hjemlige trakter kan by på for øyeblikket. Noen minussider har det vært med hotellet, men de aller
fleste har i hvert fall gitt uttrykk for at de er fornøyd. Det mest beklagelige er vel at de aldri ser ut til å
få orden på nettet sitt.
Bridge for Alle er virkelig en dekkende betegnelse på festivalen, for her har vi hatt alle kategorier
spillere, fra de reneste nybegynnere til norgesmestere, og vår verdensstjerne Geir Helgemo var sogar
innom i 3 dager. Fra administrasjonssiden var president Jan Aasen innom i hele 10 dager og kastet glans
over arrangementet. Deltakerrekordene falt som fluer utover i turneringen, og kulminerte lørdag 18.
da hele 109 par var i sving samtidig i A,B og ”Spill Bridge 2”-gruppa. Vi prøvde oss også med en ny
turneringsform i år, nemlig mix, og det falt virkelig i god jord med 49 par i den første og 40 i den andre.
Vi hadde som ambisjon at alle som ønsket det skulle få spille, og lyktes nesten 100 %. Jeg tror det var
en eller to i løpet av de tre ukene som måtte gå med uforrettet sak. Deler av staben stilte opp for å
dekke spillebehovet, og det er vi glade for. En stor takk til dere for den glimrende jobben dere har
gjort på alle felt! Dette sier vi for øvrig mer om på annet sted i bulletinen.
Det blir helt sikkert en sjette festival. Når det gjelder tidspunkt og annen info om dette, samt et
eventuelt opplegg i november, finner du mer info om annet sted i bulletinen.
Takk for oss og velkommen igjen neste år!

Knut Kjærnsrød
Bulletinredaktør

Per Bryde Sundseth
Arrangementsansvarlig
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Stor takk til staben!
For å ro i land et så omfattende arrangement som Tenerife-festivalen, trengs en dyktig og dedikert
stab, og det har vi virkelig. Under hele prosessen gjennom kortgivning, transport, turneringsledelse og
regnskap har det væt full innsats og glimrende utførelse!
En hjertelig takk til dere alle fra Norsk Bridgeforbund og

Knut
Bulletinredaktør,
undervisning, ellers alt mulig

Per
Ansvarlig arrangement,
alt med forberedelser

Her er en presentasjon av resten av staben:

Sten
TL, bulletin

Gøran
Spillproduksjon og
distribusjon

Tommy
TL, Bridgepub,
undervisning

Lena
Spillproduksjon og
distribusjon

Are
TL

Bjørg
Spillproduksjon og
distribusjon

Kristian
TL, Bridgepub,
undervisning

Lise
Spillproduksjon og
distribusjon

Allan
TL

Per
Spill Bridge 2 kurs
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Bridgen i uke 3
Mange hadde satt kursen hjemover i løpet av helgen, men en del hadde også kommet, og deltakelsen
mandag var upåklagelig med 49 par i B og 38 i A. Nyankomne Kjell Otto Kopstad og Lars Eide var
ustoppelige i A, og var ikke bare et hestehode, men nesten hele hesten foran resten av feltet. Vigdis
Moen – Olav Molberg og Åse og Ola Biribakken fulgte nærmest. I B-gruppa dominerte to par: Øyvind
Kvisvik – Ole Ingar Saltkjelvik og Elen Opland Stenersen – Solveig Hoff hadde god margin til resten, med
Karen Johannesen – Johan Finanger øverst. På dette spillet var Robert Veland og Roald Mjøs et av
parene som klarte å holde Ø-V på ni stikk i sparkontrakt:
10 6
D 5 4 2
9 5 4
E 4 3 2
D 9 7 4 2
Kn 9 6
E K
K 10 6

K Kn 8 3
E 10 8 7
Kn 10 8 3
D
E 5
K 3
D 7 6 2
Kn 9 8 7 5

Vest spilte 3 spar, og Robert startet med hjerter fire som gikk til kongen. En ny hjerter ble stukket i
bordet, mens Robert la toeren for å signalisere innkomst i kløver. Roald hoppet umiddelbart opp med
spar ess, spilte Robert inn på kløver ess og fikk sin hjerterstjeling. Den prestasjonen kunne de håve inn
9 pluss for.
Tirsdag 21 begynte vi å merke at hjemreisen sto på programmet for mange, og beholdningen ble 31 par
i A og 36 i B. Klaus Flatøy og Dag Stefansen tok seg av seieren i gruppa A med Pål Arne Mediå – Lars
Frøland og Kjell Vidar Holmen og Olav Molberg på de neste plassene. I B-gruppa var Elen Opland
Stenersen og Solveig Hoff klare vinnere foran Magne Rødsand – Ole Ingar Saltkjelvik og Oddvar og
Synnøve Gjønes. En liten feil kan koste dyrt, det fikk jeg erfare mot Lars Eide og Kjell Otto Kopstad:
E 10 7
Kn 9 8 4
K D 10
10 6 5
K 3 2
E D 5 3
8
Kn 9 8 7 3

Kn 6
7 6 2
E Kn 9 7 4 3 2
4
D 9 8 5 4
K 10
6 5
E K D 2

Bridge for Alle 2014

Tenerife

6. – 25. januar.

Med Syd giver og alle i faresonen gikk meldingene:
S
1 sp
Pass

V
pass
pass

N
2 kl (Drury)
3 sp

Ø
3 ru
pass rundt

Vest spilte ut sin single ruter til Østs ess, og det kom en liten kløver i retur til esset. Nå burde jeg blitt
mistenksom, men siden Øst hadde sperremeldt i ruter, trodde jeg på flere spar hos Vest og spilte spar
til tieren og knekten. Nå begynte stjelingene å hagle. Ruter til røff, kløver til røff og mer ruter til røff
og overrøff. I tidens fylde måtte jeg gi bort to hjerterstikk, og katastrofen var et faktum med tre bet.
Hvis jeg spiller spar til esset og mer spar, er det ingen ting motparten kan gjøre for å hindre ni stikk –
bare prøv!
Onsdag 22. holdt deltakelsen seg jevnt med 37 par i B og 28 i A. Et jevnt felt i B ble toppet av Per
Lorentzen og Leif Olsen foran Mette Hugin Kristiansen – Lars Kristiansen og Berit Stefansen – Karen
Flatøy. I A-gruppa var differansene noe større. Sigurd Frydenlund - Ketil Andre Olsen vant foran Henrik
Lunde – Svein Stenberg og Lisbeth Aulid Eide – Olav Molberg. I spill 1 klarte ingen å melde 6 kløver på
Vests hånd:
Kn 7 4
E D Kn 6
Kn 10 8 4
5 4
E K 8 5 2
K 8 5
2
E K 9 3

D 9 6
10 9
E K 9 5
D 10 7 6
10 3
7 4 3 2
D 7 6 3
Kn 8 2

Prøv med din favorittmakker! Et par i B og ett i A meldte 6 spar med hjemgang – formodentlig etter
hjerter ess i utspill.
Mix-turnering har definitvt kommet for å bli på festivalprogrammet, og da vi startet årets andre utgave,
torsdag 23, var hele 40 par på plass i Mabel-lokalene. Det ble en millimeterstrid til siste kort, men til
tross for en liten minusrunde i avslutningen, greide Ragnhild Solum og vår svenske venn Tord Bodin å
holde unna til seier, to poeng foran Arnstein Nymoen – Lise Marie Engbakken og ytterligere ett poeng
foran Gunnar Gundersen og Torhild Hansen. Det aller siste spillet viste faren med å gå inn med en tynn
4-kortfarge, til tross for bra poengstyrke på hånden.
N-S var i sonen, og Vest åpnet med 1 hjerter. Nord fant det for godt å melde 2 kløver, men det gikk
pass, pass, dobler og pass rundt. Bronsevinnerne satt Ø-V og kunne innkassere 800, men ren topp holdt
likevel ikke til seier. N-S har mange stikk i ruterkontrakt, men Syd kunne vel ikke forestille seg at Nord
hadde gått innpå med en slik hånd.

Bridge for Alle 2014

Tenerife

6. – 25. januar.

7
K 8 6 5 3
E K 7
E D 3 2
K 10 9 8
E Kn 10 4 2
Kn 10 5
K

E D 4 2
D 9
8
Kn 10 8 7 5 4
Kn 6 5 3
7
D 9 6 4 3 2
9 6

For dem som ikke deltok i mix, ble det spilt en turnering i Atlante med 21 par. Stabens Tommy Elde
vant sammen med Torunn Løberg foran Egil Nerheim – Einar Per Salmo og Svein Myklebust – Mons Iver
Hestnæs.
24. januar var det klart for ”grande finale” i årets festival med den tredje hovedturneringen som
samlet 28 par i B og 30 i A. Nytt av året er at B-gruppa også spiller om et ukesopphold på Paradise Park,
og det ble vunnet klart av Ragnhild Gimnes Oseberg og Gunnar Oseberg. På de neste plassene fulgte
Bjørg Opedal – Liv Melander og Karsten og Jeanne Gill. I A-gruppa ble det ”sekundstrid” om
topplassene. Jeg og makker Per Bryde Sundseth ledet før siste runde, men i møtet med Unni og Jan
Mikkelsen kom vi til kort, ikke minst på grunn av Blackwood- miss av meg, og dermed vant ekteparet,
som har vært ”runners-up” ved et par anledninger endelig toppremien. Helge Mæsel og Åse Biribakken
tok sølvet, tre poeng bak, mens vi ble detronisert til bronse, ytterligere tre poeng ned.
Avslutningsdagen var det noen skikkelige kanonhender ute og gikk:
K Kn 9 3 2
Kn 7
D Kn 9
8 5 2
E K 10 8 4
E K
E K Kn 10 6 4

10 8 6 5
9 5 3
10 8 7 6
7 3

E D 7 4
D 6 2
5 4 3 2
D 9
Stormkortene viste seg vanskelige å behandle, for hele 7 par maktet ikke å komme i utgang! Vi havnet i
6 kløver som ga + 8, men vinnerne meldte på følgende måte:
V
Ø
2 kl
2 ru
3 kl
3 ru
3 hj
4 hj
6 kl
6 hj
Pass
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3 kløver viste en meget sterk hånd, og 3 ruter var nytt avslag. Unni fikk nå vist begge farger, og Jan
kunne preferere. + 11 av 14 mulige ga den prestasjonen. I spill 36 var det viktige å få med seg tre
doblede beter mot stampen i 4 spar:
E 10 9 6 4
8 7
9
K D Kn 4 3
K D 3
E K D Kn 10 9 4
E Kn 4
-

Kn 5
6 3
10 7 5 3
10 9 7 6 2
9 7 2
5 2
K D 8 6 2
E 8 5

5 hjerter står fort (må trumf ut for å bete) når makker har nøkkelkortene spar knekt og ruter 10! Det
kan det være vanskelig å finne ut av, men det gjelder altså å få med seg den tredje beten og 800 mot 4
doblede spar. Det var det bare Johan Finnanger og Magnus Staven som klarte, antagelig på denne
måten: To ganger hjerter, ruter ess, liten hjerter til stjeling med spar knekt hos makker, kløver til
stjeling, og så måtte K,D i trumf gi et stikk til.

De tre beste i A-gruppen i den siste hovedturneringen

og her er ”pallen” i B-gruppen.
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Redaktørens kamp mot ”Vill-totningene”
I siste runde i B-gruppa 15.1 møtte min makker Karen og jeg ”Vill-totningene ” fra Lena, Tore Morten og
Leif Johnny Østby på bord 1.
Det aller siste spillet hadde kuler og krutt i seg:
E K D Kn 2
10 3
E K 10 6 3 2
5
K D 5
E K Kn 10 8 6 4 3
Kn

10 9 7 6 4 3
E 8 4 2
9
D 9

8
Kn 9 7 6
D 7 5 2
8 7 5 4
Leif Johnny åpnet som Vest med 1 ruter, jeg gikk inn med 2 kløver, og det gikk to passer til LJ som
hoppet til 3 ruter. Jeg hoppet videre som en kanin til 4 spar, og Tore klarte godt å skjule sin
forbauselse der han satt med sin 6-kort, og forbauselsen gikk ganske sikkert over til glede da det fulgte
rundpass. Etter skuddvekslingen lå jeg igjen som slakt med tre bet og minus 150, og Tore og Leif Johnny
kunne innkassere skuddpremien og en solid seier i turneringen!

Grand old man – Leif Rostad
Festivalens eldste deltaker. Leif Rostad ble født på Høydahl gård i Rolfsøy, som da var egen kommune
utenfor Fredrikstad, 24. september i 1925, og det betyr at han runder formidable 89 år til høsten. Noen
fysiske plager har han, naturlig nok, men det på toppen er det ingen ting i veien med, det viser
resultatene fra festivalen. Leif vant turneringen den 9.1 og hadde siden intet mindre enn ytterligere
fem plasseringer blant de fem beste – med flere forskjellige makkere. Intet
mindre enn imponerende!
Å være fra bygda og gå på gymnaset var en sjeldenhet i den tiden, og Leif
var den eneste fra Rolfsøy – reallinjen var valget. I løpet av gymnastiden
(under krigen) kom han i kontakt med bridge, og det er ingen overdrivelse å
si at han ble bitt av basillen. Han slukte all bridgelitteratur han kom over, og
dro også brødrene inn i spillets verden. Leif innrømmer gladelig at den
glødende interessen for spillet gikk ut over skolegangen, og det var ikke
sjelden han lot matematikk- og fysikkbøkene ligge til fordel for spar, kløver
og spillestikk. Men han fikk i hvert fall eksamen, studerte videre og endte
opp i læreryrket der han ble trofast yrkeslivet ut. Senere i livet har Leif
overfor interesserte bridgeelever vært tydelig på at det gjelder å prioritere
utdanningen.
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Bridgekarrieren har som alle skjønner vært både lang og innholdsrik. Det har blitt 2 lagfinaler og diverse
parfinaler for ikke å snakke om alle de store turneringene han har deltatt i, ofte med utmerket
resultat. Han har også vært med og spilt EM for veteraner i Amsterdam.
Bridgeundervisning har vært og er viktig del av bridgen for Leif. Han er autorisert bridgelærer og har
formidlet sine store kunnskaper i mange fora i 45 år. Av de mer langvarige engasjementene må vi
trekke fram at han holdt et kurs for 30 stykker i 1973, og da det første kurset var over, var de ikke
innstilt på å gi seg. Engasjementet varte helt fram til 2003 – hele 30 år! Han ble i 90-åra engasjert av
Folkeuniversitetet for å holde bridgekurs for pensjonister, og det holder han på med ennå! Han
arrangerer fortsatt mandagsbridge med stor deltakelse, av og til over 20 bord hvorav mange ektepar.
Avslutningsvis nevner vi at Leif også er forbundsautorisert turneringsleder og var blant annet
turneringsleder i Hankø-turneringen i mange år. Aktiv fotballspiller har han også vært, midtstopper på
Nylenna FK, og det er ikke å undres over at han er æresmedlem både i bridge og idrettssammenheng.
Gratulerer med innsatsen, Leif – vi håper å se deg her på Paradise Park også i framtiden!

En hyllest til våre trofaste
Bridgefestivalen på Hotel Paradise Park er arrangert for femte gang, og noen av gjestene våre har vært
med oss på alle de fem arrangementene, og dessuten bodd på Pardise Park samtlige ganger fra og med
2010. Dette ville både NBF og hotellet markere, og de syv det gjelder, Jean og Karsten Gill, Else Øyen,
Gro Gulden, Helga Jonstang, Ellen Stavnar og Bente Nicolaisen ble invitert ut fredag 17. januar. Vi
benket oss til en hyggelig aften rundt bordene på den spanske tapasrestauranten Embrujo i Las
Americas, og direktør Bruno Correa ønsket velkommen og takket og gratulerte de trofaste deltakerne.
Per Bryde Sundseth takket på vegne av oss arrangører,og takket hotellet for god og velvillig innsats.
Avslutningsvis takket president i NBF, Jan Aasen for maten og hotellsamarbeidet og de syv trofaste for
innsatsen.

Bridgelimericker
Denne gangen bringer vi de to siste av Thor Jahrens utmerkede limericker, produsert eksklusivt for
Bridgefestivalens bulletiner:
For et bridgeektepar i fra Grua
ble det skikkelig jubel i stua,
da ektemann Frikk
for å få sine stikk,
han tok en finesse på frua.
En bridgespiller borte fra Tveit,
no` skikk`lig på draget han dreit.
Han meldte seg bort,
og da spillet var gjort,
så hadde de gått tretten beit
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Spilletips 4 – 2014
Honnør på honnør!
Som Syd skuer du ut over følgende ressurser:
Kn 8 2
E K
Kn 9 8 5 3
8 6 5
E K D 5 4
7
E K D
K 7 3 2
N-S er i sonen, og motparten har virkelig satt press på deg under meldingsforløpet:
Ø
S
V
N
Pass
2 kl
2 hj
pass
4 hj
4 sp
pass
5 hj
Pass
6 sp
pass rundt
Vest spiller ut kløver dame som Øst tar med esset og spiller hjerter. Nå blir det en smule problematisk
å få utnyttet ruteren samtidig som trumfen må ut. Hva blir din løsning?
Her må du bruke hjerterhonnørene på rett måte. På den andre hjerteren saker du en ruterhonnør og
spiller ess, konge i trumf. Ta ruter ess og konge og spill bordet inn på spar knekt. Trumfen sitter 3-2, og
nå forsvinner kløvertaperne dine på ruter. Kortene Ø-V var:
10 7
9 6 3
D Kn 10 9 4
8 6 5 3 2
7 6 4
10 2
D Kn 10
E 9 4

Temabasert undervisning
Den temabaserte undervisningen som nå foregår tre ganger pr uke, mandag og onsdag 10-11 og torsdag
15-15.45 har hele tiden vært et populært tiltak, og interessen var absolutt ikke synkende i år heller. På
det meste registrerte vi ca 60 deltakere, og selv i avslutningsfasen samlet 20 ivrige seg foran
prosjektoren. Undervisningen har som tidligere foregått i Mabel, 6 etasje.
Det gir så absolutt spore til å fortsette, og når det gjelder tidspunkter, venter vi til etter
tilbakemeldingene med å fastsette dem. Tidligere er stoffet sendt på mail til de som ønsket det, men i
fra og med i år blir stoffet lagt ut på hjemmesiden bridgeforalle.org.
Nytt av året var at også de mer rutinerte fikk et tilbud. Den første uka var det Kristian Barstad Ellingsen
som sto for opplegget, og de to siste ukene var det Tommy Elde som hadde hendene på roret. Det ble
også populært og dekket tydeligvis et behov. På det meste samlet det over 20 deltakere i
undervisningsrommet i 1. etasje. Rommet var størrelsesmessig greit for ca 20 deltakere, men hadde
sine svakheter, blant annet manglet vinduer, og det ble litt tung luft til tider. Vi tar opp med hotellet
om det kan finnes alternativer.
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Sluttrapport fra «Spill bridge 2» -kurset.
Tekst: Per Watz
Så har da deltagerne i påbyggingskurset «Spill bridge 2» her på Tenerife avlagt sitt svennebrev. Og la
det være sagt med en gang – alle er nå klare for å møte bridgevenner til dyst i sine hjemlige klubber.
Med litt mer spilling og øvelse skal de nok kunne hevde seg godt på de lokale resultatlistene framover.
Stort grattis til Kirsten og Kari som vant den innlagte avslutningsturneringen. De var best når det gjaldt,
men jammen fikk de sterk konkurranse av de øvrige kursdeltagerne. En fin opplevelse av hva
turneringsbridge er fikk de også da avslutningsturneringen var lagt til Atlante der våre 16 deltagere
spilte sammen med 106 spillere i B-puljen.
Som kursleder må jeg si at det har vært en absolutt fornøyelse å kjøre dette kurset. Vi kunne nok ha
ønsket oss et bedre kurslokale enn det hotellet kunne tilby, men lokalet ga en intim atmosfære. Miljøet
i kursgruppen var det beste med en god blanding av latter og alvor, og jeg tror jeg kan underskrive på
at deltagerne i hvert fall fikk oppleve at BRIDGE ER GØY.
Vi hadde lagt lista høyt med mye input i form av teori og spilling. Kanskje havnet noe av teorien i farta
på stengrunn, men forhåpentligvis evner deltagerne å plukke den opp igjen, når de får mer spilletrening
i lokal klubb.
Innsatsen fra kursdeltagerne var imponerende. Utover den daglige 4-timers økta i kurslokalet benyttet
flere tiden på dagen til private bridgeseanser og noen deltok også på bridge puben på kvelden. Med en
slik innstilling er det ikke tvil om at bridge-Norge har fått flere medlemmer.
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.

Ballene ruller
Som vanlig har det vært stor golfaktivitet under festivalen, men jeg har fått få tilbakemeldinger om
spesielle hendelser. Det ser i hvert fall ikke ut til at det har blitt noen ”hole-in-one” denne gang (jeg
var ca 15 cm unna), men sikkert ganske mange ”hole-in-water” – det kan jeg skrive under på!
Den koselige par 3-banen Los Palos har vært absolutt mest besøkt, men også på Amarilla har det vært
en del runder, og det samme på Las Americas. Samarbeidet med Scandinavian Golf er fortsatt bra med
Arne Torske i sjefsstolen, og alle tre søndagene har vi fått plass til flere spillere. Hjemme er snøgolf
eneste mulighet for tiden, men vi sier med den engelske poeten Shelley:
”If winter comes, can’t spring be far behind!”
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Test de små grå
Oppgaver mandag 20. januar
Oppgave 1: En bonde har høns og kaniner. Antall hoder er 8 og antall føtter er 28. Hvor mange har han
av hver?
Svar: Han har 6 kaniner og 2 høns
Vinner: Ragnhild Opedal og Jean Campbell
Oppgave 2: Det er ikke dagen etter mandag eller dagen før torsdag, det er ikke søndag i morgen, det
var ikke søndag i går, i overmorgen er det ikke lørdag, og i forgårs var det ikke onsdag. Hvilken dag er
det i dag?
Svar : Dagen er søndag
Vinner: Gunnar Oseberg
Oppgave 3: Du får tre opplysninger. Bare en av dem er riktig – hvilken ?
A: Jo varmere det er, desto lenger slår man en golfball. En ekstra grad varme gir et par meter i
lengdetillegg.
B: Ordet golf ble rundt 1880 dannet av forbokstavene i utsagnet:”gentlemen only, ladies forbidden”
C: Fordypningene i en golfball er bare til pynt. Ideen fikk det skotske firmaet Dimple i 1923.
Svar: A er riktig
Vinner: John Nergård og Sigrun Bårdgård

Alternativ løsning
Fra Ivar Tvedt har jeg fått inn en alternativ løsning til oppgave 2 på hjernetrimmen den 15.1.
Dette var oppgaven:
Oppgave 2: Du skal delta på et hemmelig møte, og for å få adgang må du gi vakten et passord ved
inngangen. Du gjemmer deg i nærheten og lytter till de første som kommer. Da den første kommer sier
vakten: ”seks”. Mannen svarer ”fire” og han slippes inn. Til den neste sier vakten: ”fem”. Mannen
svarer ”tre” og slippes inn. Tredjemann får ”elleve” fra vakten, svarer ”seks” og slippes også inn. Du
går bort til inngangen og vakten sier:” åtte”. Hva må du svare for å slippe inn ?
Mitt svar var at du måtte svare med det antall bokstaver i tallet vakten kom med, men Ivar har
følgende artige alternativ:
Hvis vakten sier 1 eller 2, trekker du ikke fra noe og svarer samme tall. Sier han 3 eller 4, trekker du fra
1, sier han 5 eller 6, trekker du fra 2 og så videre. Det betyr at i ditt tilfelle skulle det rekkes fra 3 og
svaret altså bli 5.
Morsomt, Ivar – takk for det!

Bridge for Alle 2014

Tenerife

6. – 25. januar.

Nok et vellykket Bridge for Alle arrangement
I begynnelsen av januar dro mange solhungrige bridgespillere til Tenerife og Hotel Paradise Park for å
spille bridge og nyte sol og varme.
Til sammen over 300 bridgespillere deltok i turneringene som var oppdelt i 2 puljer. På det meste var
218 spillere i aksjon samtidig. Turneringene ble greit avviklet med Sten Bjertnes, Tommy Elde, Kristian
Barstad Ellingsen, Allan Livgård og Are Utvik som turneringsledere. I tillegg var Gøran Forsgren, Lise
Kjærnsrød, Bjørg Sundseth og Lena Thomassen i aktivitet med kortdubleringsmaskinen og
korthåndterere mellom puljene.
Denne gangen ble det også holdt kurset Spill Bridge 2 med 15-20 deltakere, under ledelse av Per W.
Watz.
Knut Kjærnsrød var bulletin redaktør og Per Bryde Sundseth arrangementsansvarlig.
Dessuten hadde Kristian og Tommy temabasert undervisning 2 ganger per uke for turneringsspillere, og
Knut hadde tilsvarende for de mer uerfarne 3 ganger per uke. På det meste var det 60 deltakere de 3
dagene per uke som den timeslange undervisningen foregikk.
Arrangementet har kommet for å bli og januarmånedene fremover kommer nok også til å stå i bridgens
tegn på Tenerife. Vi har nylig gjennomført en
spørreundersøkelse på internett og fått mange
gode tilbakemeldinger som setter oss i stand til å
gjøre arrangementet bedre.
Vi har også hatt evalueringsmøter med
hotelledelsen og Norsk Bridgeforbund og vi vil stå
på for å få gjennomført endringer. Hotellet har
gjort mye for at vi skal få gode spilleforhold.
Bl.a. er det bygget et tak og transparente vegger
på terrassen utenfor spillelokalene i Atlante.
Disse ble ikke helt ferdige, men i 2015 vil dette
bety at vi kan redusere antall bord inne – og
dermed redusere til et akseptabelt støynivå.
Et annet problem har vært dårlige eller manglende internettforbindelser. Dette skal de jobbe for å få
løst. Det samme er tilfellet med vanntilførselen til rommene som tidvis ikke har fungert som det skal.
Hotellet gjør også sitt ytterste for at vi skal bli fornøyde med romtildelingen. Vi har forstått at det er
ikke så enkelt å få til med så mange gjester. Det kan nok fortsatt også bli problemer, men hvis den
enkelte smører seg med tålmodighet et par dager etter ankomst i et rom de ikke er fornøyde med, så
vil nok også dette kunne løse seg.
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Planer for november 2014.

Vi har informert hotellet om at vi kommer til å ha aktiviteter i perioden 17. – 30. november. Start
undervisning og turneringsaktiviteter mandag 17. november. Det blir undervisning på ulike nivåer. Hver
dag fra kl.16.00 til ca kl.19.00 foregår undervisningen som baserer seg på Spill Bridge 2 og Spill Bridge 3
med teori og mye spilling.
Vennligst merk at det blir turneringer hver dag etter samme opplegg som i januar!

Planer for januar 2015.

Første spilledag blir mandag 5. januar og vi holder på som vi har gjort de 5 tidligere år i 3 uker med
spilling hver dag (ikke søndager) fra kl.16.00 – ca kl.19.30.
Det blir også temabasert undervisning 3 kvelder i uken som tidligere.

Flere opplysninger både for november 2014 og januar 2015 finner dere i medlemsbladet Norsk Bridge
som skal ha kommet i postkassene deres for noen dager siden. Hvis ikke ta kontakt med oss på
Forbundskontoret, send en e-post til bridge@bridge.no.

