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Innhold:

Årets bridgefestival ble en kjempesuksess med stor
deltakelse og fornøyde deltakere. Staben takker for
hyggelige uker 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.
Og det blir selvsagt ny festival i januar 2016.
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Takk for oss for denne gang!
Enda en bridgefestival er over, den sjette i rekken, og vi er nok en gang overveldet over alle de
positive tilbakemeldingene vi får. Det er ikke vanskelig å fortsette med slik pluss i bagasjen. Til
tross for at vi også hadde arrangement i november, var det nesten like mange januardeltakere
som i fjor. I den avsluttende hovedturneringen var det sågar ca 15 % flere enn i tilsvarende
turnering forrige januar. Dessverre måtte Per og Bjørg Sundseth reise hjem noen dager før
festivalen var over grunnet alvorlig sykdom i familien. Våre varmeste tanker går til dem.
Jeg skrev i fjor at været ikke hadde vært det aller beste, og det samme må jeg nok si i år, men
regnet har i alle fall holdt seg unna - ikke en eneste dråpe har jeg registrert.
Det var generelt sett flere deltakere i A enn i B i år, og de to siste ukene flyttet vi derfor Agruppa til Atlante som har betydelig større kapasitet enn Mabel. Mix er fortsatt populært, og Imps
Across the Field ble også godt mottatt. Kanskje vi skulle prøve en singelturnering neste gang? Alle
tre uker deltok vi for øvrig på NBF`s simultanturnering, og deltakerne her hevdet seg meget bra.
Den første uka hadde vi til og med seierherrene på landsbasis, Øystein Jensen og Gorm Norstad.
Vi har fortsatt en ambisjon om at alle som ønsker det, skal få spille, og så vidt jeg klarte å
registrere, lyktes vi 100 % denne gang. Takk til staben som stilte opp når det trengtes!
Det er all grunn til å tro at arrangementene her på Tenerife fortsetter, og på evalueringsmøtet på
NBF`s kontor i løpet av februar vil vi stake ut kursen framover. Vi tror at det fortsatt blir et
opplegg i november igjen.
Takk for oss og velkommen igjen!
For Bridge for Alle og Norsk Bridgeforbund

Knut Kjærnsrød
Bulletinredaktør

Per Bryde Sundseth
Arrangementsansvarlig

Stor takk til staben!
Nok en gang klarte vi å ro i land gigantarrangementet som festivalen har blitt, takket være en
engasjert og dyktig stab som har kompetanse på alle de felt som trengs. I tillegg til den faste
staben vil vi rette en spesiell takk til Gudmund Vingen som var en svært dyktig hjelper for Tom
Danielsen da det datamessig virkelig krøllet seg under simultanturneringen den 13.1. Det var
imponerende at dere klarte å få oss på rett kjøl igjen – jeg trodde mer enn en gang at vi rett og
slett måtte avlyse.

Bridge for Alle 2015

Tenerife

5. – 24. januar.

Presentasjon av hele staben

Knut
Bulletinredaktør,
undervisning, ellers alt mulig

Per
Ansvarlig arrangement,
alt med forberedelser

Her er en presentasjon av resten av staben:

Sten
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

Tom
TL
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En førstereisgutt på nye eventyr
Hei igjen
Da kommer det en liten hilsen fra førstereisegutten igjen.
Den 04. januar satte jeg igjen nesen mot Oslo for å reise til Tenerife via Gardermoen (Oslo
lufthavn) for de som kjenner meg så var jeg veldig tidlig ute igjen, ventet 5 timer på at flyet
skulle lette (flyet måtte jo være 1 time forsinket). Jeg var vel like spent denne gangen som jeg
var sist, skulle være på Tenerife i 3 uker og igjen få lov til å samarbeide med Per og Knut og de 2
blide damene Lise og Bjørg. Ble også denne gangen heldigvis hentet på flyplassen(denne gang av
Knut og Bjørg)
Som jeg skrev så var jeg like spent nå som sist, denne gangen var det jo 250 bridge gale
nordmenn som kom for å sole seg, spille bridge og ha det fint. For et bra opplegg Per og Knut har
fått til her nede, alt lå til rette for bridge sultne spillere. Vi hadde bra spillelokaler på hotellet.
Første uken gikk fort, vi hadde turneringer hver eneste dag uten om søndagen som vi tok fri.
Knut og Per er 2 stk som også er veldig spreke, de har tatt av seg 15 kg hver med å legge om
kostholdet og begynne å bevege seg. De går en tur over fjellet mellom Los Christianos og Las
Americas, en times tur som de gikk ca annen hver dag. Dette var en tur de også klarte å lure
førstereisegutten med på. Jeg skal ikke ha på meg at jeg er så veldig sprek, men jeg slang meg
med, tenkte det at når de klarer det så skal jeg også kunne klare det, jeg skal si at jeg angret
veldig på min kjepphøyhet.

Tom med Los Cristianos i
bakgrunnen

Turen begynte med at vi gikk ca et kvarters tid frem til fjellet,
det gikk greit og så begynte det å gå oppover, etter en stund
begynte jeg å lure på hva f….. har jeg blitt lurt med på, lårene
verket, jeg hadde vondt over alt og pustet gikk noe enormt og
jeg tenkte, det her klarer jeg ikke, jeg må si til Knut og Per at
dere får gå videre og jeg får sitte her en times tid før jeg går
ned igjen samme vei som opp, men etter et minutts pause beit
jeg tennene sammen og forsatte å gå, da det var ca 40 meter
(rett opp følte jeg) igjen var jeg helt ferdig og jeg var både
svimmel og totalt utslitt men Knut og Per klarte å få meg med
videre og jeg skal si det var en stolt gutt(mann) som var på
toppen, se bildet, sliten men fornøyd.

Resten av turen gikk som en lek og det smakte utrolig godt med Lunsj(les øl) nede på
strandpromenaden. Tusen takk for turene Per og Knut.(ja jeg ble med på flere)
Så begynte andre uke med bridgeturneringene og alt skar seg med pc-en jeg prøvde alt mulig, jeg
svettet oppover hadde jeg på følelsen av, kunne vri t-skjorten jeg hadde på meg, heldigvis etter
en ca 1 times tid fikk jeg pc til å oppføre seg og vi fikk turneringen i havn, takk for alle råd, både
gode og ikke fullt så gode. Resten av turneringene gikk bra, alle var fornøyd og jeg tror mange vil
komme igjen, ja det var flere som sa at neste gang kom de til å være der lenger.
Jeg må igjen få takke for at jeg har fått mulighet til dette
få jobbe sammen med Per og Knut og bringe bridgefestivalen videre, også takke for de fine gå
turene vi hadde.
Vi ses
Med vennlig hilsen
Tom Danielsen
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Og så kom hordene
Bridgen i uke 2 og 3

Søndag 11.1 ankom over 100 nye deltakere, og dermed ble det virkelig folksomt i bridgelokalene
på mandag. Vår antakelse om flest spillere i A viste seg å stemme, så det var all grunn til å være
fornøyd med at vi hadde flyttet den gruppen til Atlante der kapasiteten er det dobbelte av hva vi
har i Mabel. 52 par dukket opp, mens B-gruppa talte 40. Det ble spilt Imps Across the Field over
hele linja, og i A tok Dag Mangset og Anne Rydning en klar seier foran Einar Småvatn og Lars
Mosand på en nesten like klar 2. plass. I B-gruppa var Kristin Vigander og Liv Otnæss klare vinnere
foran Anne Marie og Knut Pettersen.
I spill 6 ga ikke ni stikk så mange flere imp enn 8, men det er alltid en tilfredsstillelse å
gjennomføre en skvis, og det sågar mot vinnerne i B:

E K 9 3
K 9 8
9 7 2
10 4 3

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

D 8 7 4
D 10 4 3
D Kn 10 3
7

6 5 2
E Kn 7 6
K 4
K Kn 8 5

Kontrakten ble 1 NT hos Øst med ruter dame i utspill som gikk til kongen. Hjerter til kongen og
kløver som Nord tok med esset, og N-S innkasserte tre ruterstikk. Sparreturen ble tatt med
bordets konge, og så fulgte tre kløverstikk ved hjelp av finesse. På den siste var Syd skvist i
major, og det niende stikket kom da Syds hjerter dame falt under esset.
Tirsdag 13. deltok 91 par som fordelte seg med 54 i A og 37 i B. I A hadde makker Per B. Sundseth
og jeg virkelig flyt og endte nesten 100 poeng foran Anders Fugleneb og Gorm Norstad. I B var det
hardere kniving om tetplassen. Den duellen gikk Jean og Marit Perrone seirende ut av foran Knut
og Anne Marie Pettersen. Vi deltok samtidig i NBF`s simultanturnering der det ble registrert hele
438 par på landsbasis. Makker og jeg kunne glede oss over 3. plass totalt, mens B-gruppevinnerne,
Marit og Jean ble nummer 7.
Av og til er lykken bedre enn fortannen, for å vri litt på uttrykket: Dette spillet var et typisk
eksempel når du sitter i drag:

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

Kn 2
E K 10 6 4
10 9 7 6 5
10

8 6 4 3
7
E K Kn 8 4
E 5 3

7 5
9 8 3
D 3
K D Kn 7 4 2
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Øst var giver, og N-S i sonen. Øst åpnet med 3 kløver, og jeg fant det ikke opportunt å blande
meg inn. Vest hoppet til 5 kløver, og etter to passer trodde jeg på bet og la opp en rød lapp.
Makker trodde imidlertid på en 2-seter og meldte 5 ruter som Vest doblet med overbevisning.
Uten spar ut var den kontrakten lett i havn, og 750 ga 156 pluss på landsbasis. Med en doblet bet
hadde vi havnet i den andre enden av skalaen.
Dette var et meldingsforløp med tjo og hei og fire kvister deler seg:
10 9 5 2
Kn 2
K Kn
9 7 6 4 2
Kn
K D 10 9 7 6
E 8 3 2
Kn 8

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

Vest giver og Ø-V i sonen.
Meldingsforløpet med champagnebobler ble:
V
N
Ø
S
1 hj pass 2 ru 2 hj
4 hj 4 sp 4 NT 5 sp
6 hj 6 sp dobl pass rundt
Jeg satt klar med doblingskortet for å få ruter ut mot 6 hjerter, men makker rakk foran med
stampen i 6 spar. Tre beter ga minus 500, men det var fortsatt godt over middels på oss, for
svært mange hadde relativt uforstyrret fått spille utgang i en av rødfargene.
Onsdag 14.1 var det klart for mix igjen, og den samlet hele 61 par! Harld Nordby og Ellen
Vigmostad ble overlegne vinnere foran Olav Lomsdalen og Solfrid Vebostad. I Mabel ble det spilt
åpen turnering med 23 par og her toppet Pål Dahl og Olav Molberg lista foran Øystein Jensen og
Sigurd Frydenlund. Her utnyttet Paul Lind Andersen på en utmerket måte en uforsiktig dobling fra
motparten:
Kn 9 4
10 7 6 4
9 7
E K D 8
K D 6 3
10 8 7
8 3
Kn
K Kn 8 5 2
D 10 6 4
9 3
Kn 7 5 4 2
E 5 2
E K D 9 5 2
E 3
10 6
Ø/Alle
Ø
Pass
Pass
Pass
Pass

S
1
3
4
6

hj
sp
NT
hj

V
N
pass 3 hj
dobl! 4 hj
pass 5 ru
pass rundt
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Hjerter åtte ut, ut med trumfen, ruter ess, tre ganger kløver med ruteravkast og en ruter til
stjeling. Nå spilte Paul en liten spar mot bordet, og Vest var fanget i den fella han selv hadde
skapt. Uten doblingen er det vel bedre sjanse å spille spar ess og mer spar etter eliminasjonen.
Torsdag 15. var vi tilbake til vanlig A- og B-pulje, og Harld Nordby vant igjen, denne gang i par
med Dag Mangset. 2. plassen blant de 43 parene gikk til Severin Longva og Lasse Knutsen. I Bklassen ble det seier til Bent Gran og Randi Bentsen fulgt av Gudmund Vingen og Anita Skaldebø. I
dette spillet vant mange 4 spar, men det var også mange som gikk bet, og diskusjonen dreide seg
om utgangen alltid kunne vinnes. Du kan jo more deg med en analyse, og jeg hører gjerne fra deg
hvis du finner en vanntett plan uansett utspill, eller om N-S alltid kan bete deg med beste
motspill.

K Kn 10 6 5 4 3
E D Kn 10
E 5
-

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

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

E 7 2
K 6
K Kn 10 8 7 6 4
4

Som du ser er 3 NT alltid hjemme, men det er kanskje ikke så lett å komme dit.
I den andre hovedturneringen, 16. og 17.1 nådde vi deltakertoppen
under årets festival. Med 56 par i A og 40 i B, 96 totalt, like under
toppnoteringen i fjor. Grete Mo Storm og Trevor Storm (bildet) tok
seieren i B-gruppa foran Kari Nordvoll og Jorunn Ovesen, mens Agruppa ble vunnet ”med en mil” av Terje Sæbo og Helge Vallestad,
foran Tom Høiland og Egil Nerheim. Det er tydelig at en del må pusse
litt på slemteknikken:

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

E D 8 7
E
E D 7 6
E 7 3 2

K Kn 2
K D 9 3
K Kn 9
K 10 4

10 6 5
10 6 5
8 5 3
Kn 9 8 5

V/N-S
Kun 10 par av 48 klarte å melde den opplagte storeslemmen i NT, så det er åpenbart arbeid å
gjøre for mange. Det skal sies at en sterk 4-4-4-1 – hånd kan være vanskelig å bryne seg på, men
likevel. Ved vårt bord valgte makker å åpne med 2 NT (20-21), og dermed var det bare å fastslå
at det ikke kunne mangle noe ess.
Her utførte Mons Iver Hestnæs et klassisk Vienna Coup:
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N/ingen

E D 7 6
E 7 6
K Kn 5
D 10 8

K 8 4
K Kn 5 3
3
K Kn 6 4 2

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

10 2
D 10 9
E D 10 8 4
9 7 5

Nord åpnet med 1 kløver, og Mons endte som Vest i 2 NT, Kløver ut til esset og mer kløver ga fem
stikk til motparten, og Nord fridde seg med en ruter. Nå tok Mons for hjerter ess og spilte ruteren
til bunns. Nord var helskvist i majorfargene, og 120 inn ga 15 deilige plusspoeng.
Ganske mange reiste hjem søndag 18., men fortsatt hadde vi god oppslutning.
Simultanturneringen mandag 19.1 samlet 38 par i A og 29 i B. B-gruppa ble en triumf for Liv
Melander – Bjørg Opedal foran Per-Oscar Kamberg og Helge Gundersen, mens Harald Nordby tok
en ny seier sammen med Ellen Vigmostad. De var en hårsbredd foran Rolf Arne Rønning og Stein
Erik Restad. På landsbasis blant 234 par var det Rolf Arne og Stein Erik som gjorde det best med
8. plass mens Liv og Bjørg ble nummer 10. Criss-Cross skvis er en ganske sjelden fugl, men i spill 8
kom den seilende:

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

10 7 3
D 10 9
6 4
E D 9 5 4

K 9 8 5 4
E 6 2
10 9 8 2
Kn

D 6 2
Kn 8 5 4’
E K Kn
K 6 2

Meldingsforløpet var enkelt. Øst åpnet med 1 kløver, og jeg avsluttet som Vest med 1 NT.
Utspillet var en liten spar, og Syd satte velvilligst i kongen. Tre ganger ruter og liten kløver fra
bordet til Syds knekt. Mer spar til esset, ruter dame, og liten kløver som Nord tok med esset. Han
skiftet til hjerter ti til Syds ess, og nå var dette stillingen:
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D 9
D 9
K 7
10 9

D
Kn 8
K
9 8
6 2
-

Syd kunne ha reddet et stikk ved å spille hjerter, men når han fortsatte i spar, var Nord ferdig.
Jeg saket hjerter syv fra hånden, og Nord kunne velge dødsmåte.
Tirsdag spilte 38 par i A-gruppa Imps Across mens 25 par i B spilte vanlig Monrad-turnering. I A
hadde Bjørn Buer og Sigurd Frydenlund den beste flyten og vant foran Jan og Unni Mikkelsen.
Grethe Stenehjem og Elisif Reymert vant klart i B foran Grete Mo og Trevor Storm. Bjørn og Sigurd
meldte som eneste par 3 NT i dette spillet:

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

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

Kn 9 4 3
5 4
6 5
E D 10 6 4

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

Vest ga med alle i sonen og åpnet med 1 hjerter. Siden smelte Bjørn i tidens fylde til med 3 NT i
syd, og den er ikke lett å bete. Det må kløver konge ut som stikkes over med esset, kløver dame
og hjerter. Da ender det med tre bet. Selvfølgelig klarte ikke Ø-V det. Hjerter dame ut, 10 stikk
og 213 vakre imp i boks!
Onsdag var ny mix-dag som samlet 41 par, og kampen om seieren ble utrolig jevn. Unni og Jan
Mikkelsen lå på 6.plass før siste runde, men da røyken hadde lagt seg sto de øverst, en hårsbredd
foran et annet ektepar, Anne Marie og Knut Pettersen.Den åpne turneringen i Mabel samlet 18
par, og der vant Harald Engvik og Ronny Søttar med et helt hav foran John Arne Stein der jeg for
anledningen hadde hoppet inn som makker i tolvte time.
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Etter ruter ess og mer ruter ut var det en relativt grei sak å få tolv stikk i 4 spar på dette spillet.
Det ble en litt større utfordring med hjerterutspill:

Kn 6 4
D Kn 8 4
E 4
10 6 5 4

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

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

9 3
10 9 2
10 8 7 3
K 7 3 2

Hjerter ut til esset og en ruter gikk til kongen og esset. Ny hjerter til kongen og en hjerter til
stjeling. Spar til damen og ny hjerter som Øst kastet en kløver på. Spar ess, kløver ess og kløver
til stjeling, og på den siste trumfen ble Øst skvist i minorfargene.
Her var det ikke alle som så muligheten for 11 stikk:

K Kn 9 2
E D 7
K Kn 6 2
E D 8 3
E 10 6
9 8 4 3
K 10
Kn 2
Øst åpnet med 1 ruter, Syd meldte inn 2 kløver, og kontrakten ble 4 hjerter hos Øst. Kløver ess og
mer kløver ut, ut med trumfen og fire ganger spar. Nå er det bare å spille ruter ess og mer ruter,
og håpe at den som kommer inn, må spille til dobbel renons.
Det satt slik i mot:

10 6 5
10 7 5
Kn 7 5 2
9 8 7
8 4 3
9 4
K D
E D 10 6 5 4
Det må ruter ut for å holde nede i 10 stikk, og det er vel ikke så sannsynlig med ruteråpning hos
Øst.
Torsdagen var nok en hviledag for mange, før avslutningen, men det var likevel 30 par i A og 25 i
B. Ronny Søttar og John Nergård vant overlegent i B med Helge Gundersen og Edgar Aaland på
andreplass. Johan Finanger og Andreas Patay tok en meget knepen seier i A foran Egil Nerheim og
Elsa Undem.
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Det er utrolig hva det går an å få til hvis motparten er i det gavmilde hjørne:
9 7 3
D 10 5 2
E K 10 9 6 2
K Kn 6 4
Kn 6 2
E 7 6 3
D 8

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

V/N-S
Meldingene gikk:
V
N
Ø
S
1 ru 2 kl
dobl 3 NT
Pass rundt
Det kom liten spar ut til tieren, kløver til bordet, og på ruter derfra la Øst snilt knekten! Esset tok
stikket og hjerter knekt fulgte. Av uforståelige grunner lot Øst den gå, og dermed var det 12
stikk! Det resultatet ble kun overgått av et bord som spilte 5 kløver doblet hjem.
Den siste hovedturneringen samlet ca 15 % flere deltakere enn tilsvarende
turnering i fjor; 39 par i A og 26 i B. Pål Dahl og Olav Molberg (bildet,
sammen med turneringslederne Tom Danielsen og Kristian B. Ellingsen på
hver sin side) tok sin andre seier under festivalen foran Pål Arne Mediå og
Ketil Andre Olsen. I B-gruppen var det Sigrun Bårdgård og John Nergård
som kunne ta med seg et ukesopphold på hotellet, mens Grete Mo og
Trevor Storm fikk kontantpremien fra Solmar Vest.
Spill 43 utviklet seg til en to-sidig skvis:

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

K 9 3 2
10
E K Kn 10 7
D 10 7

D 6
E D 9 5
9 8 2
E 6 4 2

E
K Kn 8 6 4 3
5 4
K Kn 9 5

Syd /ingen
Meldinger:
S
V
N
Ø
1 kl
pass 1 ru 1 hj
1 NT pass 2 hj dobl
2 NT pass 3 NT pass rundt
Hjerter ut til knekten og damen, og ruter ni fikk seile. Ny ruter til tieren og liten spar fra bordet
måtte Øst ta. Ny hjerter til nieren, spar dame og hjerter ess. Etter ruterne og spar konge måtte
Øst holde en hjerter og Vest en spar, og ingen kunne ta vare på to kløvere. 12 stikk ga solid pluss
på spillet.
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Her var det en tellingsskvis ute og gikk:
10 8
E 5
9 8 6 4 2
D 10 7 6
E K 8 5 4
D 9 6 4
7
E4 3

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

S/ingen
Kontrakten ble 6 hjerter hos Vest med ruter ut til esset. Hjerter knekt tok Nord med esset og
spilte mer trumf. Spar ess og spar til stjeling, kløver til esset og mer spar til stjeling. Ruter konge
og ruter til stjeling og ut med trumfen. Spar konge viste at Syd hadde startet med fem i den
fargen, men når Nord måtte holde en ruter og Syd en spar, kunne ingen holde to kløvere.
Dessverre satt kløver dame i kapp slik at en enkel finesse hadde gjort samme nytten, men moro
likevel.
Hvordan vil du spille i 3 NT her:

E D 7 6
Kn 8 5
K Kn 8 7 6
10 4
E Kn 8 6 2
D 9 5
E
D 7 3
Som Øst har du endt i en noe presset 3 NT og får kløver ut – ikke særlig lystige utsikter, men hva
er beste spilleplan? Med kløverlengde hos Syd er det nok mer sannsynlig med ruterlengde hos
Nord, så du drar ruter dame som dekkes med kongen og esset. Spar til damen og kongen og til din
store lettelse tar Nord for kløver konge og spiller med kløver til din dame. Spar knekt og spar til
esset avslører at fargen satt 3-3, og dermed har du syv stikk. Hvordan spiller du ruteren? Igjen
tror jeg det er en bedre sjanse å la nieren løpe. Syd må akkurat tieren singel igjen for at det skal
lønne seg å toppe. Slik satt det:
K 10 3
D 5 2
K 10 4 3
K 10 5
9 4 2
E 9 3
7
Kn 9 8 6 4 2
430 vil gi ”ensamtopp” på spillet. I turneringens aller siste spill skal du spille ut mot 3 NT:
E K 6 4 3 2
4
10 6
E K 8 5
V/Ø-V og meldingene har gått:
V
N
Ø
S
1 sp dobl pass 2 kl
2 sp 3 sp pass 3 NT Pass rundt
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Vanligvis bruker vi å spille ut en liten fra fargen vår for å holde forbindelsen, men denne gangen
kan det ikke være noe poeng. Makker kan ikke ha noen ting å komme inn på, så derfor starter du
med en sparhonnør, eventuelt en kløverhonnør for å se bordet. Det betalte seg denne gangen:
Kn 10
E D 8 5
E K D Kn 8 3
2
E K 6 4 3 2
4
10 6
E K 8 5

8 7 5
Kn 10 9 6 2
9 2
9 7 4
D 9
K 7 3
7 5 4
D Kn10 6 3

Med liten spar ut fyker det hjem i stikk i røk og damp og minus 17 på spillet. Starter du med
honnørene, blir det fire beter og pluss det samme!
Skulle du ha behov for å kikke på flere spill, kan du gå inn på bridgeforalle.org. Der ligger alle. Du
kan jo for eksempel titte på spill 45 fra siste hovedturnering og se om du og makker kan klare å
melde den opplagte storeslemmen som ingen på Tenerife greide. Kun fem par meldte lilleslem!

Hyggelig avslutning i Mabel
Med det høye deltakerantallet vi har hatt de seneste årene,
er det ikke praktisk mulig å få til en fellesavslutning med
samling i restauranten. I stedet har vi avsluttet festivalen
med en fellessamling i Mabel med premieutdeling for begge
grupper. Så også i år. Lørdag 24.1 kl 19.15 var Mabel-salen
stuende full – veldig hyggelig å se så mange.
Vi startet med en liten Taube-strofe ved Knut som salen
stemte i med, og deretter takket Knut deltakerne på vegne
av staben. Så fulgte premieutdeling for begge grupper med
obligatorisk fotoseanse før alle beveget seg til hotellets
matsal eller et etablissement i byen for en bedre middag.
Søndag morgen var matsalen full av deltakere, klare til
hjemreise til et kjøligere klima.
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Folksomt i høyden
Bridgepuben vår på toppen av hotellet er populær som aldri før. Folk har strømmet til helt fra
den åpner ca kl 21, og lokalet har som regel ikke vært tomt før over midnatt. I uke 2 var det til
tider så fullt at flere ikke fikk spille. 16 bord på det meste, og det er det maksimale av det vi får
til, plassmessig. Selv den aller siste dagen – fredag 23., var det 6-7 bord i sving. Noe av suksessen
skyldes nok at vi har Facit-spill, men flere kommer også for å slå seg ned i sofagruppen for en
prat – ikke nødvendigvis om bridge. Varmeovnene og gardinene ser ut til å ha fungert bedre enn
før, temperaturmessig har det i hvert fall ikke vært stort å utsette. Nå har for øvrig hotellet
bestemt seg for å gjøre en ”face-lift” også der oppe, så da blir det sikkert enda triveligere.
Bridgeblindhet er en ganske utbredt lidelse, og et av Facit-spillene en kveld ga gode muligheter
for et anfall:
E K 10 6 3
K 4
9 5 3
8 6 2
D
E D Kn 10 7 6 2
E
E K 10 3
V/Alle
Etter tre passer åpner du med 2 kløver, og du kan jo prøve deg sammen med din makker om dere
kan melde den opplagte storeslemmen i NT. La oss imidlertid si at du ender opp i 6 hjerter og får
kløver ni ut. Hvordan griper du det an?
13 lette stikk, tenker du, stikker Østs knekt med kongen, legger ned spar dame, hjerter ess og
hjerter til kongen, Vest følger bare første gang. Nå tar du for spar ess for å kaste en kløvertaper,
men Østs stjeler med sin siste trumf! Dermed sitter du med skjegget i postkassen og poengene i
motpartens kasse. Du må gi bort to kløverstikk til slutt. Du skal selvfølgelig telle stikk og se at du
trenger ikke mer enn to stikk i spar for å få 13. Ut med trun\mfen i tre runder, spar dame stikkes
over med kongen, og på esset forsvinner en kløver. Kløver til tieren garanterer resten.
Motparten hadde:
Kn 9 8 6 5 4
5
K Kn 7 6
9 5

7
9 8 3
D 10 8 4 2
D Kn 7 4

En kan også kose seg med et glass vin i Bridgepuben!
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Etterspill
De aller fleste deltakerne satte kursen hjemover i løpet av søndagen, men noen ble igjen, og som
de dedikerte kortspillere de fleste er, gir de ikke så lett slipp på kortstokken. Det ble spilt en del
spill i Salòn Paradise mandag kveld, og dette var et av de mer interessante:
E 8 6 5
9 3
7 6 2
E 7 5 4
10 9 3
K 8 5 4
Kn 3
D 9 8 3

K 7
E Kn 10 7
E D 4
K Kn 6 2

D Kn 4 2
D 6 2
K 10 9 8 5
10

Kontrakten var 3 NT hos Syd etter at Øst hadde vært inne med en rutermelding på 2-trinnet.
Ruter knekt ble lasjert, og mer ruter stukket med damen. Kløver til esset, og når tieren kommer
fra Øst, bør en begynne å bli mistenksom. Hvis du nå spiller hjerter ni fra bordet, må Øst dekke,
ellers er det ni lette stikk med ny hjerterfiinesse. Du stikker med esset, spiller hjerter knekt til
kongen, og Vest kan fri seg med en spar til denne stillingen:

9 3
8 5
D 9 8

E 8 6
7
7 5 4

7
10 7
E
K Kn 6

D Kn 4
6
K 10 9
-

Syd skal ha fem stikk til, og se hva som skjer hvis du tar for ruter ess. Vest kan ikke kaste hjerter,
og kaster han kløver, godspiller du det niende stikket der. Han må derfor gi slipp på en spar, men
da tar du for spar ess for å fjerne frikortet hans. Deretter kløver til kongen, og nå kan du velge
om du vil spille han inn i hjerter eller kløver. Det niende stikker kommer i en av fargene.
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Åpent EM i bridge 2015 i Tromsø
Til sommeren arrangerer Norsk Bridgeforbund åpent EM i Tromsø. Åpent EM starter 27. juni og
varer til 11. juli. Første uken arrangeres det Mix lag- og parturneringer, mens andre uken er det
Åpen/Damer/Veteran lag- og parturneringer. Ved siden av mesterskapsturneringene arrangeres
det flere daglige side-/kveldsturneringer.
Etter at Åpent EM er ferdig inntar bridgeungdommen byen. Først med en ungdomsleir og et
åpent Norgesmesterskap for junior, deretter arrangerer Norsk Bridgforbund EM for ungdomslag
(åpne for et lag fra hver nasjon i hver klasse). Det skal konkurreres i fire klasser U25, U20,
Jenter U25 og KIDS (U15). Tromsø kommer til å stå i bridgens tegn en hel måned.
Tromsø har imidlertid så mye annet å by på. Så i tillegg til å spille litt bridge så kan en nyte livet
i Nord-Europas Paris, gjøre noe spennende i byens nærhet eller ta en tur med Hurtigruten.
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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 på siste side i denne bulletinen.

Trim for de små grå
Ulike quizer og andre oppgaver er populært, og årets festivalutgave hadde en nyskapning på det
feltet i form av mandags-quizen. Den bød på oppgaver av ulik art, almenkunnskap, bildegåter og
godteri-rebus. Oppgavene var tilgjengelige både oppe i Teide bridgepub og i Salòn Paradise
innenfor resepsjonen etter kl 21.30 hver mandag, og vi hadde gjennomgående en 10-12 lag som
kastet seg over utfordringene.
Den vanlige hjernetrimmen med oppgaver, gjerne av matematisk eller logisk art, har vi fortsatt
med, og i år var oppgavene tilgjengelige fra onsdag morgen med leveringsfrist i løpet av torsdag.
Her hadde vi 20-25 svar hver gang. En del av oppgavene, svarene og resultatene finner du et
annet sted i bulletinen.

HJERNETRIM – ONSDAG 14.1

Oppgave 1:
I en vaktstue venter 600 menn på å dra ut i krigen. 5 % av mennene bærer ett våpen. Av de 95 %
som er igjen, bærer halvparten to våpen, mens resten er ubevæpnet. Hvor mange våpen er det i
vaktstua?
Oppgave 2:
Du har ni kuler. Åtte av dem er akkurat like tunge, mens den niende er litt tyngre. Kan du finne
den tunge kulen ved hjelp av bare to veiinger på en skålvekt?
Oppgave 3:
En vinhandler forlater denne verden, og de tre sønnene hans får kun farens produkter i arv. Hele
arven dreier seg om vin. Han etterlater seg 7 hele, 7 halvfulle og 7 tomme tønner. Størrelsen av
tønnene er helt lik, og i testamentet står det at alle tre sønnene har like mange fulle, halvfulle
og tomme tønner hver. Hvordan kan han få til det?

HJERNETRIM ONSDAG 21.1

Oppgave 1
En firkantet eske har en toppflate på 120 kvadratcentimeter og sideflater på henholdsvis 96 og
80. Hvor høy, bred og lang er denne esken?
Oppgave 2
Hvor mange pingviner og katter er det når de i alt 72 dyrene har 200 bein til sammen?
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Oppgave 3
To menn starter fra samme punkt på en stor, åpen plass. Mennene går 4 meter i nøyaktig motsatt
retning. Der snur begge seg mot venstre og går nøyaktig 3 meter i den retningen. Der stopper de.
Hvor langt fra hverandre står de nå?

Svar på hjernetrimmen 21.1

Det kom inn ca 20 svar, og så langt jeg kan se, var det bare rette svar.
Oppgave 1:
Esken var 12 cm lang, 10 cm bred og 8 cm høy.
Trekningen falt ut til fordel for familien Rostad med Leif og Hildur, datter Helle og barnebarn
Marie.
Oppgave 2:
Det var 44 pingviner og 28 katter
Her var det Gudmund Vingen og Kate Trengereid som kan nyte fruktene av innsatsen.
Oppgave 3:
Her kunne vi bruke gamle Pytagoras og finne ut at mennene måtte stå 10 meter fra hverandre.
Vin kan nytes av Sylvi og Olav Hagen og Marit og Jean Perrone

Resultat av mandags-quizen 12.1

Dessverre var kopiene av oppgaven blitt ganske vanskelige å lese, og det medførte at det ikke
kom inn så mange svar, men noen ble det, og sarpingene med Grete Brandstorp, Arild Lysaker,
Grete Storm, Trevor Storm og Gorm Norstad tok en klar seier med 36 av 41 mulige poeng. 2.
plassen gikk til laget til Severin Longva med 29, og Solveig, Jean, Gro og Vibeke var siste lag på
pallen med 26,5

I GODTERIBUTIKKEN

Nedenfor finner dere en rebusbeskrivelse av en del godterier vi finner/fant i butikkene (noen er
gått ut av produksjon). Finn navnet på de forskjellige godteriene.
Løsning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Raskt måltid
Uavbrutt
Øy i det Karibiske hav
Bruker mekanikeren
Sanger
Lykketegn
Kommunearbeider
Tidligere utenlandsk monark
Eventyrfigur
Smykkestein
Verdifull mat
To like
Ta ikke bare en
En klippe
Idrettselskov
Dansesvin
Svart fartøy
Sier du når du får noe godt
Kongelig søtsak
Litt utpå kvelden

Kvikk Lunsj
Non Stop
Cuba
Twist
Tenor
Firkløver
Seigmann
Kongen av Danmark
Smørbukk
Opal
Gullbrød
PP
Ta To
Monolitt
Fotballkjærlighet
Polkagris
Lakrisbåt
M
Kong Olav konfekt
After Eight
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Temabasert undervisning
Tilbudet er stadig like populært, og vi har hele tiden en stor og trofast skare tilhørere. Tilbudet
mitt til B-gruppen var det samme som tidligere med mandager og onsdager 10-11 og torsdager 1516. Tilbudet til A-gruppa var i år lagt til tirsdager og torsdager 10-11, og all undervisning foregikk
i Mabel i 6.etasje, et klokt trekk tror vi. I uke 2 var det Tommy Elde som sto for A-tilbudet, mens
Kristian B. Ellingsen overtok det i uke 3. Kristian ga for øvrig et ekstratilbud fra 10-11 på den siste
fredagen og samlet over 20 deltakere. Toppbesøket i uke 2 var på godt over 40, så det inspirerer
til fortsettelse. Det ser ut til at skillet mellom A og B er i ferd med å viskes litt ut. Manage av
ansiktene gikk igjen på begge tilbud.

Knut Kjærnsrød

Tommy Elde

Kristian B. Ellingsen

Undervisningsstoffet legges etter hvert ut på hjemmesiden bridgeforalle.org, under overskriften:
Kursmatriell

Straffekort
Det er mange ukorrekte oppfatninger om straffekort og hvordan behandlingen skal være. Derfor
tar jeg med de viktigste implikasjonene her:
 Et straffekort ligger med framsiden opp og må spilles ved første mulige anledning.
VIKTIG:
Når en motspiller har utspillet mens hans makker har stort et straffekort (som det er absolutt
flest av), har spilleren to muligheter:
 Kreve at den feilendes makker spiller ut i straffekortets farge eller forby utspill i denne
fargen så lenge han er inne. Hvis spillefører velger en av disse mulighetene, er kortet ikke
lenger straffekort og kan tas opp.
 Hvis spillefører ikke gjør bruk av denne retten, kan motspilleren spille ut et hvilket som
helst kort, og kortet blir da fortsatt liggende som straffekort.
Turneringsleder skal tilkalles i en slik situasjon, og saken skal ikke avgjøres av spillerne ved
bordet!

Norske TV-kanaler
I år kunne vi glede oss over at hotellet hadde supplert TV-tilbudet sitt med tre hjemlige kanaler –
NRK1, NRK2 og TV2. Riktignok falt stasjonene ut i blant, men i perioder var det riktig bra, og de
som er sportsinteressert, hadde muligheten til å følge blant annet Tour de Ski. Det jobbes med å
legge fiberoptiske linjer på sydlige Tenerife for tiden, så hotellet forsikrer oss om større stabilitet
i framtiden.
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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 på terrassen 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.
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Rapport fra det grønne
Det er ikke mange steder her på sydlige Tenerife der det er så grønt som på golfbanene, og
mange av våre deltakere trives utmerket i det miljøet. Som vanlig er det særlig den koselige par 3 banen Los Palos som har vært best besøkt – mer enn 100 runder må ha blitt gått der i år. Av de
bedre reultatene vi har hørt om, er Jan Kvarme`s 31 slag på ni hull, 5 par og 4 bogeys! Svein Arne
Munkvold hadde en solid runde med 2x33 slag, og ellers har det naturligvis vært en og annen
birdie med tilhørende forfriskning! Elisabeth Roman var svær nær en spektakulær birdie på hull
3. Utslaget landet i bunkeren foran greenen, og slaget derfra traff etter en elegant bue stanga,
datt rett ned i hullet, spratt opp igjen og ble liggende 20 cm fra hullet!
Gjennom Scandinavian Golf, Tenerife har vi hver av de tre søndagene her fått noen plasser på
Adeje, som det til dels har vært hard konkurranse om. Vi har for øvrig en ganske fornøyelig
historie derfra:
Gro Gulden har ikke hatt golf som en del av sin verden, men ble en dag med noen venninner for å
få et innblikk i spillets finesser, og det fikk hun. Mens de sto og ventet på å gå ut på hull 1, var
en gjeng tyskere i ferd med å starte sin runde. Det viste seg ganske problematisk, for en av
spillerne forsøkte hele ni ganger å få ballen i spill fra tee. Da bemerket Gro tørt: ”Kanskje skaftet
er for kort!”
SISTE!
Torsdag 29.1 fikk Jan Kvarme en kjemperunde på Los Palos med 10 par og to birdies! 30 og 34
poeng, 64 totalt og virkelig noe for historiebøkene.
Lise Kjærnsrød fikk hele tre birdier på samme runde.
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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 velvillig gitt premier til turneringene med middag for to. Våre deltakere vil få en
rabattkupong som kan benyttes ved besøk på kjedens restauranter. På Taurus som ligger i 2.
etasje over spillelokalet på Atlante, gir de 20 % rabatt, og 15 % på de andre restauratene. Av
disse nevner vi spesielt Love India som ligger i Las Americas – meget god mat og fin service.
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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.

BEGYNNERFESTIVALEN 2015

Begynnerfestival 2015

