Bulletin 3 – 2016
Bridge for Alle 2016
Tenerife 4. – 23. januar.

4.-23. januar 2016

Innhold:



















Den VII Paradise Park and NBF Bridgefestival er nå vel i havn, og vi
har med det lagt bak oss tre uker i bridgens tegn på Tenerife. De
siste ukene har det vært svært mange spillere i aksjon. I uke 2
satte vi ny deltagerrekord med 53 bord i sving på det meste, og
siste uka var det rundt 40 bord. Vi håper alle har hatt det fint, og
ønsker velkommen tilbake i november 2016 og januar 2017!
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Takk for oss!
Den syvende januarfestivalen er brakt vel i havn, og så langt vi kan bedømme det, har vi stort
sett fornøyde deltakere. Været kan i alle fall ingen være misfornøyd med. En mer varm og solrik
januar måned kan ikke jeg huske vi har hatt her. Vi satte deltaker rekord i uke 2, og vi har
heller aldri hatt flere deltakere i avslutningsuka Dere finner litt statistikk på annet sted i
bulletinen. Det er uunngåelig at det dukker opp noen sykdomstilfeller, men jeg har også inntrykk
av at vi har sluppet relativt billig unna i år, sammenlignet med mange ganger tidligere.
Turneringsavviklingen har gått greit med den kompetente staben staben vi har, og i all hovedsak
har deltakerne fått spille det de ønsker. Kun ved et par-tre tilfeller har enkeltspillere måttet stå
over.. Quiz og hjernetrim er fortsatt populært, og Facit-bridge på i Teide bar likeså, det skriver
jeg om et annet sted. Internett har fungert mye bedre enn tidligere år, men dessverre har de
norske TV-kanalene en tendens til å falle ut litt for ofte. Vi prøver å få hotellet til å styrke
signalene.
Datoene for de neste festivalene er allerede satt: 14-26. november 2016 og 9-28. januar 2017.
Vi takker for denne gang og ønsker vel møtt igjen!

For Bridge for Alle og Norsk Bridgeforbund

Knut Kjærnsrød
Bulletinredaktør

Per Bryde Sundseth
Arrangementsansvarlig

Takk til staben!
Et arrangement som festivalen er ikke mulig å gjennomføre uten en veltrimmet stab, og vi retter
en stor takk til dem.
Tom Danielsen, Are Utvik og Kristian Barstad Ellingsen har stått for regnskap og
turneringsledelse, Gudmund Vingen har hatt ansvar for Facit-bridge på Teide med støtte av sin
samboer Kate Trængereid. Rita Danielsen, Bjørg Sundseth og Lise Kjærnsrød har håndtert
spilldublering og transport, og Sten Bjertnes har assistert som altmuligmann.
Det var hyggelig at generalsekretær Allan Livgård tok seg tid til en uke sammen med oss, og han
bidro også på den tekniske siden.
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Staben 2016
Årets Bridgefestival er den sjuende i rekken. Staben 2016 er en rutinert gjeng – Knut og Per har
stått bak arrangementet av alle 11 Bridge for Alle festivalene som Norsk Bridgeforbund har
arrangert på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos – fire novemberfestivaler og sju
januarfestivaler. Her er en bildepresentasjon av staben.

Per Bryde Sundseth
Arrangementsansvarlig
11. BfA festival

Knut Kjærnsrød
Bulletinredaktør
11. BfA festival

Sten Bjertnes
Bulletin
6. BfA festival

Are Utvik
Turneringsleder
6. BfA festival

Tom Danielsen
Turneringsleder
4. BfA festival

Kristian B. Ellingsen
Turneringsleder
4. BfA festival

Gudmund Vingen
Bridgepub
4. BfA festival

«Kortdamene» våre som dublerer kortene til
turneringene. Fra venstre Lise Kjærnsrød, Rita
Danielsen og Bjørg Sundseth.

Allan Livgård
Turneringsleder
3. BfA festival
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En liten hilsen fra førstereisgutten
Hei alle sammen og takk for 3 fine uker på Tenerife.
1.januar satt jeg igjen nesen mot Oslo/Rygge for å reise til Tenerife, denne gangen så hadde
førstereisgutten med seg førstereisejenta (kona).
Jeg var veldig spent på hvordan dette ville gå da Rita aldri har vært om bord i et fly før og hun
er/var redd for å fly.
Flyreisen gikk som en drøm, og vi kom frem klokka 22.00 om kvelden, på fly plassen på Tenerife
møtte vi Per, Bjørg, Are og flere deltagere på bridge for alle.
Per hadde bestilt buss til oss, så vi kom greit frem til hotellet, slitne og sultne etter en lang dag.
Når vi sjekket inn så fikk vi beskjed om at hotellet hadde glemt å ordne med mat til oss. Sultne
så gikk vi ut for å se om det var mulighet for å få kjøpt noe å spise på en av alle ute serverings
stedende.
Vi var heldig for på en kinesisk restaurant hadde de ikke stengt kjøkkenet ennå så vi fikk bestilt
oss mat og drikke. Det smakte fortreffelig.
Dagen etterpå så var det og gjøre klar for det store innrykket av bridgespillere som ville komme.
Bridgen alle tre ukene gikk fint og vi satte rekord både andre og tredje uken når det gjaldt antall
bord.
Jeg tenkte jeg skulle skrive litt også om det å være turist på Tenerife.
Jeg er jo blitt en erfaren turist nå (4 gang på Tenerife) og som jeg skrev innledende så har jeg
med meg min bedre halvdel. Jeg spøkte litt om at det ville bli halvparten så moro og dobbelt så
dyrt, der tok jeg feil. Det ble 4 ganger så dyrt og dobbelt så moro.
Vi fikk sett en god del av Los Cristianos og Les Americas, vi gikk og vi gikk, rundt og så i butikker,
solte oss på stranda, koste oss på kafeer og restaurant.
Vi bestilte tur med buss til Puerto de la Crus og Loro Parque, dette er en tur vi vil anbefale alle
som er på Tenerife å gjøre. Jeg anbefaler å bestille en tur som går fra hotellet med buss og
tilbake igjen. Da slipper en og må bytte buss og lete for å finne frem.
Loro Parque var en kjempe opplevelse, vi
fikk se show med delfiner, spekkhoggere,
papegøyer og seler, så pingviner, masse
papegøyer og akvarium.
Anbefaler alle og ta en tur.
På gjensyn!

Med vennlig hilsen
Tom Danielsen

Turneringsleder Tom Danielsen fikk td til en tur i
dyreparken Loro Parque mellom slagene, og
anbefaler andre å gjøre det samme.
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Bridgen i uke 2 og 3
Solid innrykk av nye deltakere på søndag ga formidabel økning av parantallet fra starten på uke
2. Hele 59 par i A og 39 i B ga bud om at vi kanskje kunne forvente å sette rekord i løpet av uka,
noe som også skulle vise seg å stemme.
I A-gruppa ble det tett kamp mellom de tre fremste parene. Per Reidar Dale og Helge Vallestad
gikk til slutt over målstreken med 5 poengs margin til Cato Sundeng og Frode Tveito som igjen
hadde to poeng til gode på Bjarne Enberg og Bjørn Sundeng. I B-gruppa var to par helt
overlegne. Jean Campbell og Gro Gulden vant foran Rolf Lassen Lersbryggen og Wenche Austad
Lersbryggen. Willy Norman Sørvang og Erlend Opstad toppet resten av feltet.
I spill 5 oppnådde Vigdis Moen og Sigurd Frydenlund den noe uvanlige scoren 1330:

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

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

E3
E K 7 6 4 3
9 6 2
7 4
Sigurd fikk spille 3 hjerter doblet i Syd, og etter spar konge i utspill ble det 12 stikk.
Tirsdag 12.1 samlet nesten like mange par, fordelt med 55 i A og 42 i B.
Sigbjørn Færøvik og Olav Molberg sikret seieren i A foran Henrik Lunde – Svein Stenberg og med
Hallgeir og Tore Gåsø på bronseplassen. I B ble det knusende overlegen seier til Johan Skattum
og Inge Beate Austlid. Helge Gundersen – Ole Bratt Birkeland og Britt Slorer – Kari Gumundsen
fulgte på de neste plassene. Til tross for beste motspill sikret Knut Kiste seg 12 stikk i hjerter på
dette spillet:
 Kn 10 3
10 7 6
Kn 9 4
K Kn 9 6
K875
K D 3
E D 7 6
5 2

D964
8 4
K 8 5 3
D 10 7

E2
E Kn 9 5 2
10 2
E 8 4 3

Syd spilte ut trumf til bordets konge, og i stikk to dukket Knut en kløver. Ny trumf til hånden, og
kløver ess og en kløver til stjeling. Hjem på spar ess, ut med siste trumf hos motparten og
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deretter ruter til finesse, ruter ess og ruter til stjeling. Når han nå spilte sin siste trumf, måtte
Syd holde ruter og Nord kløver, og dermed kunne ingen holde tre ganger spar.
Onsdag 13. var det mix-turnering som samlet 60 par, og Leif Erik og Anne Lise Bru vant foran
Harald Engvik – Ellen Vigmostad og Per Arne og Eva Falstad Flått. Den åpne pulja samlet 31 par,
og der var Pål Arne Mediå og Lars Frøland best, fulgt av Hallgeir og Tore Gåsø og Kristian Barstad
Ellingsen – Lars Eide.
Dette var samtidig simultanturnering , der Bridge for Alle bidro med 91 av de 155 parene på
landsbasis. Leif Erik og Anne Lise la beslag på annenplassen mens vinnerne i åpen gruppe Pål
Arne og Lars ble nummer 3.
Torsdag 14.1 samlet 57 par i A, og der fikk Sigbjørn Færøvik sin andre seier i årets festival,
denne gang sammen med Ketil Andre Olsen. Gorm Norstad – Thomas Ruth tok sølvplassen, og
Roar Larsen – Morten Hermansen ditto bronse. I B-gruppa ble det ny seier til Johan Skattum og
Inge Beate Austlid. Der fulgte Arild Lysaker – Grethe Brandstorp og Britt Slorer – Kari
Gudmundsen på de neste plassene.
Spill 11 var gitt med boksehansker. Du sitter Vest med:
 E K D 10 9 8 7 6
9
E Kn 10 2
Ingen i sonen, Syd gir og åpner med 1 hjerter, og din makker melder inn 2 kløver. Hva gjør du
etter pass fra Nord?
Med nærmere 10 stikk på egen hånd og en makker som har meldt inn får du kanskje
slemambisjoner, men som vi skal se, gjaldt det å holde seg på matta:
 Kn 5 3 2
K 3
9 8 7 5
D 4 3

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

E K D 10 9 8 7 6
9
E Kn 10 2
-

De som var så heldige å få ruter utspill eller ruterskift etter hjerter ess, karet til seg 11 stikk,
mens de andre måtte nøye seg med 10 til tross for den enorme hånden.
I årets andre hovedturnering kunne vi notere ny deltaker rekord med 62 par i A og 44 i B. Det er
4 flere par enn det vi før har hatt!
I A ble det overlegen seier til Svein Markussen og Rønnaug Asla som hadde all grunn til å føle seg
fornøyd ved å toppe lista foran størrelser som Jørgen Molberg – Geir Helgemo og Morten Tilset –
Børre Lund.
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B-gruppa ble et uhyre close race der Karin Andersen – Eva Thesen til slutt snek seg 0,9 poeng
foran Jostein Ravn Ottesen og Tove Ottesen. Arild Lysaker – Grethe Brandstorp sikret seg en ny
god plassering ved å bli nummer 3.
I VG-spalten sin refererte Geir Helgemo denne fine spilleføringen til Eva Flått:

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

D97
10 8 4 3
K 5
E D 4 3

 K 10 4
K D 7
E 10 7 2
10 6 5

8653
E 9 2
D Kn 6 3
Kn 9

Hun åpnet med 1 ruter i Syd, og ble etter hvert spillefører i 2 NT. Vest spilte ut kløver to til Østs
knekt, og han skiftet til hjerter som ble stukket med kongen. Kløver ti ble dekket med kongen og
esset, og en hjerter stakk Øst med esset og fortsatte fargen. Flått fortsatte med spar til damen
og den trettende hjerteren med rutersak fra hånden. Også Vest måtte sake en ruter, og Eva tok
da for kongen og esset i den fargen, og to ganger kløver spilte inn Vest som måtte gi bort det
niende stikket til spar konge. Det ble ikke noe kjempespill siden en del hadde vunnet 3 NT, men
bare åtte stikk hadde gitt masse minus.
Deltakelsen var fortsatt høy i uke 3, og vi fikk dessuten besøk av en ny verdensmester, nemlig
Tor Helness. Allerede mandag markerte han seg ved å vinne den 48 par store A-pulja sammen
med Jon Kåre Schjeldrupsen. De hadde 10 poeng til gode på generalsekretær Allan Livgård i par
med Sten Bjertnes, mens Hallgeir Gåsø – Erling Ingolf Haavik fulgte et stykke bak. B-gruppa
samlet 44 par, og der oppnådde Inger Lene Røsholt og Bodil Haugerud festivalens hittil høyeste
prosentscore med formidable 72,4! Grete Mo og Trevor Storm ble nummer to, og Leif Olav og
Unni Rebård nr 3.
Tirsdag var det ny simultanturnering som samlet 45 par i hver av puljene.
I A-gruppa ble det knusende overlegen seier til Ketil Andre Olsen og John Roar Stein som hadde
mer enn dobbelt så mange poeng som nummer to. Desto jevnere ble det om de neste plassene
der det kun skilte ett poeng mellom Leif Arne Halleraker – Einar Per Salmo og Gudmund Vingen –
Hallgeir Gåsø. I B-gruppa ble det så jevnt som det går an å få til der seieren ble delt mellom
Jean Campbell – Gro Gulden og Sidsel Heyn – Randi Brænde. Tore Morten og Iver Solsrud fulgte
på 3., 10 poeng bak.
Det var dessuten lagt inn simultanlandskamp med Sverige der hele 1131 par fra de to landene
deltok. Ketil og John tok 47.plassen med Jean og Gro på plassen bak. Vi hadde ett par til blant
de 100 beste, nemlig Hanne og Ingunn Rostad på 77.plass. Det ble for øvrig norsk dobbeltseier i
landskampen. Her spilte Berit Eidsmo hjem 6 hjerter på sikkert vis:
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KD5
E D 9 5
K Kn 10 7
Kn 6

87432
7
D 9 8 6
K 10 5

 10 9
8 6 3
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D 9 8 7 4 3

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

Det kom kløver fire ut til konge og ess, og Berit viste at hun behersket teknikken ved å ta ut
trumfen, tre ganger spar og så fri seg med kløver. Motparten måtte enten spille til dobbel renons
eller åpne ruterfargen.
Her var det også en sekser ute og gikk, men ingen klarte å spille den hjem. Det er kanskje ikke
så rart, for en må spille på at det sitter skjevt:
K9763
D Kn
E Kn 7 6 5
10
 10
K 9 6 3 2
K 10 3 2
8 5 4

 Kn 8 5 2
8 4
D 9 4
Kn 7 6 3
ED4
E 10 7 5
8
E K D 9 2

Ved mange bord kom det hjerter åtte ut, og veldig mange slapp den mot damen, og dermed var
ikke beten til å unngå. Det er vel grunn til å tro at kongen sitter bak med det utspillet, og hvis
du stikker med esset, legger ned spar ess og ser tieren komme, kunne det kanskje være en
mulighet.
Du kaster en hjerter på en kløver honnør og stjeler en hjerter. Ruter ess og ruterstjeling , kløver
dame og kløver stjeling og en ruterstjeling med damen. Nå er stillingen:

K 9
K
-

K9
Kn
-

10 7
9

 Kn 8 5
-
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Når du nå spiller et kort fra bordet og kaster ruter knekt, må Øst stjele og spille spar opp i
saksen.
Harald Engvik og Grethe Kjensli ledet før siste runde, men en minusrunde på 30-tallet mot
Kristian Barstad Ellingsen og Astrid Steen Lybæk sendte dem ned på 3. og Kristian og Astrid opp
på annen. Helt til topps gikk imidlertid Gunn og Tor Helness som avsluttet med pluss 49 og knep
seieren med to poengs margin!
Den åpne gruppa samlet 20 par, og her vant Pål Arne Mediå – Sigbjørn Færøvik foran Bjørn Buer –
Ivar Tvedt og Kjetil Ørnes – Øystein Eike.
Bridgen er full av merkverdigheter, og her er et eksempel på at konsentrasjonen kan bli for dyp:
 E 10 3
Kn 8 4 3
E D 5 3
9 8

D8
6
K Kn 10 8
K D Kn 10 6 3
 Kn 9 7 6 4
K 10 7
7 4
E 7

K5
E D 9 5 2
9 6 2
5 4 2
2

Nord åpnet med 1 ruter, og Øst gikk inn med 1 hjerter. Nå var Syd så inne i sin egen tankeverden
at han glatt overså åpnings- og innmelding og åpnet med 2 ruter – Multi! Vest gikk inn med 3
kløver, og det var ikke så godt for Nord å skjønne at makker hadde noe annet enn ruterstøtte.
Dermed ble det pass rundt, og ikke bare gikk de glipp av ni stikk i sparkontrakt, men Nord spilte
ut ruter ess slik at 3 kløver føk hjem med stor minus som resultat for N-S.
Den siste dagsturneringen i årets festival ble spilt torsdag 21. og samlet 39 par i B og 38 i A. Jean
og Marit Perrone vant overlegent i B foran Inger Lene Røsholt – Bodil Haugerud og Bjørn og Britt
Tenvik. I A tok Ketil Andre Olsen nok en seier, denne gang i par med Sigurd Frydenlund foran
Rolf og Elisabeth Græsholt Sjødal og Hallgeir og Tore Gåsø.
Her klarte ingen å melde storeslemmen i hjerter, eventuelt ruter:
K D Kn 10 5
E D 10 7 3 2
E 10
E532
4 3
Kn
D 9 8 7 3 2

D86
9 6 2
9 8 6 4
Kn 5 4
 K Kn 10 9 7 4
E 8 7
K 5
K 6
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Nord gir, ingen i sonen, og nå du jo prøve sammen med makker om dere kan nå toppkontrakten.
Ett par forsøkte seg i 7 NT med Syd som spillefører, men det var ikke vanskelig Vest å doble og
ta for spar ess.
Med spilleføringen på Nords hånd må Øst finne spar, men en dobling fra Vest ber vel om
blindemannens først meldte farge?
Den aller siste hovedturneringen i årets festival samlet 40 par i B og 43 i A, og i begge puljer ble
det hard kamp om seieren. I B-gruppa trakk Ole Anders og Tone Fodstad det lengste strået, to
poeng foran Tore Morten – Erling Follestad, mens det var et stykke ned til tredjeplassen som
Hans Chr. Pettersen og Edgar Aaland la beslag på. I A var det enda tettere. Rønnaug Asla og
Svein Markussen hadde til slutt kun 1,3 poeng til gode på Leif Rostad og Sten Bjertnes, mens
Sigbjørn Færøvik og Olav Molberg fulgte ti poeng bak.
Her meldte makker godt:
K2
8 7 6 4
E Kn
K D 8 7 4
987
E K Kn 10
10 6 4 2
E 10

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

Meldingene gikk:

S

N

1 kl

1 hj

1 sp

2 ru

2 NT

3 kl

3 NT

5 kl

Pass
3 kløver var sleminvitt, og da jeg ikke tok imot, la makker Per B kontrakten i 5 kløver siden han
fryktet hjerterfarne, og det med rette. 11 stikk i 5 kløver ga hele + 11 av 20 mulige siden ganske
mange gikk bet i 3 NT.
Her er det ikke i utgangspunktet lett å se hvilket kort som vil ta det siste stikket:
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K 9 8 7
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D 3
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D Kn 10 7
K 7
E Kn 6 5 4
 K 10 7 2
6 5
E Kn 9 6 5
10 2

Med ingen i sonen gikk meldingene:
V

N

Ø

S

1 ru

1 sp

dobl

3 sp

Pass

pass

4 kl

pass

4 hj

pass rundt

Ess og konge i spar ble fulgt av en trumf fra meg, og spilleren dro kløver dame til konge og ess.
Kløver knekt og kløver til stjeling, ruter til konge og ess og en andre trumf fra meg. Spillefører
godspilte kløveren, men for å komme inn og hente den måtte han bruke bordets siste trumf, og
dermed vokste makkers lille, ubetydelige hjerter fire til beten i stikk 13!

Alkohol og bridgefestivalen
Da vi startet bridgeeventyret vårt på Tenerife i 2010, var ”honesty-baren” vår utstyrt med
alkohol i de fleste former i tillegg til kaffe, vann og mineralvann. Det gikk i de fleste tilfeller
greit, men vi ønsket å innføre NBFs forbud mot alkohol under spillingen også på Tenerifefestivalen, både av trivselsgrunner, men også for å kunne benytte mesterpoengordningen. De
aller, aller fleste ønsket dette velkommen. Vi har naturligvis ikke noen intensjon om å nekte
noen å ta seg en øl eller et glass vin til lunsj, men alkoholinntak under spillingen er absolutt
forbudt. Dessverre hadde vi i år noen tilfeller der inntaket hadde vært for stort før spillingen
startet, og dette medførte en del ubehag for flere motstandere. En person ble bortvist fra
lokalet, men burde nok aldri fått starte, og i ettertid er det grunn til å innrømme at vi burde
vært strengere også med flere. Det ble også observert noen som drakk i smug under
turneringene, noe som er strengt forbudt.
Vi håper at framtidige deltakere vil respektere alkoholreglene underfestivalen, samtidig som vi i
arrangørstaben også må opptre mer grensesettende. Vi har over hodet ikke tenkt på å innføre
noe forsøk på totalavhold, det er tross alt en feriesituasjon og et hyggelig sosialt samvær, men
vi håper dere forstår at for å bevare et godt og hyggelig miljø, må alkoholen omgås med kløkt og
omtanke.
Dette innebærer at det er absolutt alkoholforbud så lenge spillingen pågår, både i og utenfor
spillelokalene!
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Flott tur - Og deilig mat!
Marit og Jean Perrone har vært på en flott tur og vil gjerne dele sine
opplevelser med oss – det setter vi stor pris på!

”Hvis dere vil unngå turiststrømmen, ta buss 471 fra Los Cristianos,
stoppested 3 til Playa Paradiso. Gå langs kysten sørover (havet på høyre
side) på små stier. Best å gå med skikkelige sko. Etter ca. ½ time kommer
dere til El Puertito, et lite, koselig sted i en vik hvor dere kan nyte en
baraquito (kanarisk kaffe med mye godt i) før dere fortsetter. Mange
hippier bor i telt der, eller i hytter rundt omkring, og det finnes også en
naturiststrand. Det er fine stier å gå på som slynger seg ikke langt fra
kysten. Vel en time senere kommer dere fram til La Caleta, et
kjempekoselig lite sted med flere restauranter. Vi spiste lunsj på El
Varadero, en lokal skalldyrrestaurant med ”snille” priser. Buss tilbake kl
14.20, nr 467 retning Costa Silencio, og den stopper like ved Paradise
Park, og man har god tid til bridgen kl 16.00.
PS: Hvis det er søndag, har dere god tid til å gå langs kysten på fine veier
tilbake til Los Cristianos. ”
God tur og god fornøyelse fra
Jean og Marit
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En umulig gjenmelding
I bulletin 2 presenterte jeg disse kortene hos Vest:
KD75
D Kn 9 6 2
E 8 6 4
Etter åpning med 1 hjerter melder din makker 2 ruter, og så er det din tur. Du har ingen
gjenmelding som dekker eksakt, men personlig ville jeg foretrekke 2 hjerter. Jeg får støtte av
Boye og Espen som melder 2hjerter, og som også foretrekker den meldingen selv om du skulle ha
en jevnere hånd som du ikke liker å gjenmelde 2 NT med. En mulighet er å bruke gjenmelding 2
spar uten at det viser reversestyrke, men da får du sannsynligvis problemer med andre
håndtyper. Andre som ytret seg, mente dette var den nest beste gjenmelding, selv om det i
utgangspunktet viste reversestyrke.

Golfrapport
Været har vært ideelt for uteaktiviteter nå i januar, også for golf, og det har mange benyttet
seg av. Som vanlig er det par 3 banen Los Palos som har vært mest besøkt, men vi har også hatt
plasser på Adeje, sammen med Scandinavian golf, alle de tre søndagene våre.
Den store prestasjonen sto Geir Harald Moen for da han smelte
til med hole-in-one på det fjerde hullet på Los Palos, banens
vanskeligste. Vi gratulerer!
Det har vært noe spill også på de andre banene i nærheten,
men mindre enn tidligere har jeg inntrykk av.
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Bridge i høyden og av og til på høyden
Bridgepuben i Teide bar har vært like populær som tidligere og godt besøkt, helt fra starten 4.1
og fram til avslutningsdagen fredag 22. Det høyeste bordantallet vi har registrert på en kveld, er
15, og da er det rimelig trangt om plassen. Gudmund Vingen har stått for dublering og
organisering av spillingen og skjøttet det på en utmerket måte. Selv har jeg deltatt i beskjedent
omfang, men en kveld i den siste uke lot jeg meg lokke til å spille alle 16 spillene, og ett av dem
var dette:
 Kn 10 6 5 3
Kn 8 5 4 3
3
5 3
K4
 D 92
D 10 2
K Kn 10 7 6 4
D 9 8 2
K 10 8 6 4
9 7 2
E87
E K 9 7 6
E 5
E D Kn
Med oss i sonen gikk meldingene:
S

V

N

Ø

2 kl

pass

2 ru

pass

2 NT

3 NT!

Pass

4 ru

4 hj

pass rundt

Ruter kom ut til dame og ess, og 10 stikk er ingen match, men parturneringsmessig er det
poenggivende med overstikk. Ruter ess etterfulgt av ruterstjeling og hjerter knekt til dame og
konge fulgte. Nå spilte jeg spar ess og spar til Vests konge, og han var innspilt. Ruter til dobbel
renons saket jeg kløver på, kløver ess, kløver dame ble dekket med konge og stjålet. Og hjerter
til finesse ordnet trumfen. 11 stikk ga 82-18 i vår favør.
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Reiseskildring – biltur på Tenerife
Av Allan Livgård
Jeg sitter her på NBFs kontorer i et kaldt og snøfylt Oslo og misunner dere deltakere som er
igjen på Tenerife den siste uken. Men jeg har da heldigvis veldig gode minner fra Bridge for Alle i
januar 2016, og ett av disse er en flott biltur rundt på Tenerife.
For å komme seg litt vekk fra Los Cristianos, Paradise Park og bassengene bestemte Sten, Gøran
og undertegnede seg for å leie bil på søndagen for å få sett litt mer av Tenerife. Da jeg skulle
være sjåfør fikk jeg også ansvaret for å skaffe en leiebil, og det ble gjort veldig enkelt via et
apparat i resepsjonen på hotellet. Jeg kunne velge mellom flere ulike biler i ulike prisklasser,
men bestemte meg kjapt for en Citroën C1, en type halv-kabriolet.
Bestillingen ble gjort lørdag ettermiddag, og halv ni søndag morgen satt det en kar fra Avis i
resepsjonen.
Vi startet turen med å kjøre opp
mot Teide, gjennom flere små
idylliske landsbyer. I Los Cristianos
ser Tenerife ganske goldt ut, men
når vi kom litt opp i høyden dukket
det jammen meg opp en hel
barskog. Kaktuser var det overalt,
og i blant var det flere vakre
blomster langs veien. BotanikerGøran kunne også opplyse om at
flere av blomstene var av typen
Strelizia, altså samme navn som den
ene baren på hotellet.
Citroën C1, en sjarmerende småbil – dog noe trang før Gøran på ca. 2 meter i
baksetet.

Oppe i noen bakker på en ca. 15001600 meters høyde stoppet vi ved
en rasteplass for å ta bilder, og på
samme rasteplass stod det to
«underlige» typer. Han ene solgte
lokalt produserte varer fra
bagasjerommet på bilen, så jeg
måtte smake på kaktus-vodka, ulike
typer marmelade med aloe vera og
aloe vera honning. Alle produktene
smakte fantastisk, så jeg endte opp
med å kjøpe aloe vera honning.
Gleder meg til å prøve det sammen
med ost og kjeks! Som nevnt var det
to underlige typer på denne

Bilde 2: Sten sammen med en lokal? Indianer! Det kostet 1€ å ta bilde
sammen med denne karen og geiten.
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rasteplassen (se bilde 2).
Videre opp mot Teide ble landskapet mer og mer goldt og preget av å være vulkanlandskap.
Vulkanen Teide (Pico del Teide) strekker seg 3.718 meter over havnivået og er Spanias høyeste
fjell. Fra havbunnen til toppen er det rundt 7500 meter. Vulkanen hadde sist utbrudd i 1909, og
det er ikke forventet noen store utbrudd i nærmeste fremtid, selv om det rant ut magma så sent
som i 2003.

Når man kommer over kanten og ser det majestetiske fjellet kan man ikke unngå å bli grepet av
størrelsen og det fantastiske landskapet rundt. Det er lett å forstå at for urinnbyggerne på
Tenerife hadde Teide samme betydning som Olympus hadde for de gamle grekerne.
Veien går så høyt som nesten 2500 meter over havet, og det er merkbart tynnere luft der opp.
Temperaturen synker også med ca. 10 grader, så det anbefales at man tar på seg litt varme klær
om man skal besøke Teide. Rett ved siden av veien går det også en gondolbane til rett under
toppen, men denne fikk vi ikke tatt på grunn av høydeskrekken til mine turkamerater. Men neste
gang skal jeg definitivt høyere!
Etter vi hadde besøkt Teide snirklet veien seg ned mot Puerto de la Cruz, en større by på
nordsiden av øya med rett i underkant av 30.000 innbyggere. Vi stoppet her i det gamle
festningsanlegget ved havet og spiste lunsj i gamlebyen. Det var mennesker overalt, selv på en
søndag, så det er ingen tvil om at Puerto de la Cruz er en populær turistby. Havet på nordsiden
av øya er litt mer vilt enn på sørsiden, men det var bygd flere fine badeanlegg i havet hvor man
kunne ta seg en dukkert.
Fra Puerto de la Cruz gikk veien videre vestover og i bilen ble det en heftig diskusjon om hvilken
vei vi skulle ta. Som tidligere nevnt har ekteparet Sten og Gøran høydeskrekk, og spesielt Gøran
setter ikke pris på store stup og bratte fjellskrenter. Undertegnede derimot, synes adrenalinkick
og flotte naturopplevelser er noe av det beste med livet. Poenget er nemlig at vi kunne kjøre
TF-82, en hovedvei gjennom innlandet, eller TF-436 gjennom Mascadalen, hvor veien gjennom
Mascadalen får Trollstigen til å virke som en autostrada!
Husker dere hvem som kjørte bilen? Jo, det var heldigvis meg, så bilen tok turen gjennom
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Mascadalen. I dalen finnes en liten landsby med ca. 90 innbyggere, og i følge hotelldirektør
Bruno fikk ikke disse kontakt med omverden før en ca. 40-50 år siden. Landsbyen ligger midt
inne blant store bratte fjell og er derfor meget vanskelig å nå. Det er bygget en vei dit nå, men
du skal fortsatt være en god sjåfør og ha tålmodighet for å komme deg frem, da veien er smal,
svingete og har store høydeforskjeller. Går det galt, venter ofte stup opp mot 1000 meter på
deg.
Jeg elsket kjøreturen gjennom Mascadalen, noe så spektakulært føler man seg privilegert for å
oppleve. Den lille Citroën-en slet i de bratteste bakken, og flere steder måtte vi vente i
forbikjøringslommer for å slippe motgående trafikk forbi, men hva gjør det når en har all tid i
verden?
Dessverre ble det lite bilder fra Mascadalen, da Gøran i baksetet nektet oss å stoppe, men bilder
kunne uansett ikke vist denne dalens skjønnhet. Allikevel forsøker jeg med noen bilder fra
nettet:

Fra Mascadalen kjørte vi gjennom Santiago del Teide før det var motorvei forbi Los Gigantes,
Adeja og Playa de las Americas til Los Cristianos. Totalt tok turen ca. 8 timer og jeg vil anbefale
alle andre som ønsker å se noe mer av Tenerife å gjøre det samme.
Å kjøre bil på Tenerife er ikke noe problem, da det er gode veier, meget god skilting og du
opplever ikke den aggressive kjørekulturen Sør-Europa er kjent for. Men prøver du deg gjennom
Mascadalen bør du være god på å beregne hvor bred bilen er!
På samme automat i resepsjonen sjekket jeg ut bilen når vi var tilbake, og nøkkelen ble levert i
nøkkelinnkastet på siden av automaten. Enklere kan det ikke gjøres!
God tur!
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Legehjelp
Hvis du trenger assistanse fra lege når du deltar på festivalen vår, anbefaler vi å kontakte
legene:
VILLAR OG IBARRA
De har kontor på:
El Camison local 32 , Playa de las Americas
Tlf: (+34 ) 922777870

Kontoret er åpent 24 timer i døgnet og har skandinavisk tolk.
Husk å ta med nors helsekort og helseforsikringsbevis!

Spanskkurs
Det ble dessverre ikke noe av de tillyste spanskkursene. Delvis skyldtes det litt
kommunikasjonsproblemer, men prisen var også noe i høyeste laget, syntes vi. Kanskje byr det
seg en anledning til å lære mer spansk på en senere festival.

Utskrifter
Det hender at noen har behov for å få skrevet ut diverse papirer, for eksempel billetter, eller
gjøre nettbanktransaksjoner.
Ta kontakt med oss, så greier vi å ordne det meste!

Statistikk: Ny deltagerrekord
Det kan virke som om deltakerantallet i bridgefestivalen på Paradise Park Hotell i januar har
stabilisert seg på noe mer enn 200 bridgespillere fordelt over disse 3 ukene.
De 3 siste årene har antall par i den midterste hovedturneringen ligget på rundt 100, og i 2016
deltok 62 par i A og 44 i B.
Mix-turneringene trekker også mange par, og her deltok 61 par den 13. januar.
Ellers vil vi nevne at det gjennomsnittlig har vært 35 bord de 18 dagene vi har hatt turneringer (i
forhold til 30 bord i 2015).
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SPILLETIPS 3
Hvem har honnøren?
Du spiller 4 spar med følgende ressurser:
 K Kn 10 3 2
D 5
6
E D 10 9 2
D8764
K 10
E D 8
7 4 3
Meldingene har gått:
Ø

S

V

N

1 hj

1 sp

pass

4 sp

Pass rundt

Vest spiller ut hjerter ni til esset hos Øst og mer hjerter tar du med kongen. En spar tar Vest
med esset og spiller liten kløver til nieren og knekten. Det kommer en ruter i retur til ditt ess og
du tar ut trumfen samtidig som du stjeler ruterne i bordet. Når du spiller liten kløver fra
hånden, følger Vest med en liten. Tar du finessen?
Nei, Vest har vist spar ess, og Øst må nesten ha kongen for åpningen sin. Sjansen din er å ta
esset og håpe kongen faller.
Det gjør den siden motparten hadde:
E
9 8 6 2
Kn 7 5 4 2
8 6 5

95
E Kn 7 4 3
K 10 9 3
K Kn
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Vi har seglat i hamn
Tradisjonen tro samlet vi spillerne i Mabel etter den siste hovedturneringen, og kl 19 presis fikk
jeg med meg forsamlingen i et vers fra ” En gång jag seglar i hamn” før Per B. Sundseth takket
deltakerne på vegne av oss i arrangørstaben. Tom Danielsen delte ut premiene i B-klassen, og
jeg gjorde det samme i A. Det hele ble avsluttet med et morsomt Vazelina-innslag ved Elling
Follestad og en takk fra Øystein Mauritzsen på vegne av deltakerne.
Evigunge Leif Rostad fra Fredrikstad som fyller 91 til høsten, var bare centimetre fra å kapre
seieren i hovedturneringen i A og fikk stående applaus fra forsamlingen for sin innsats.

Lovhjørnet
Fra og med 1.7.2011 fikk vi noen tillegg til Bridgelovene av 2007. En av disse reglene syndes det
mye mot:
 Obligatorisk tenkepause i første stikk. Stikk én fra blindemann skal håndteres som stoppposisjon i meldingsforløpet, det vil si at spillefører skal ta 10-15 sekunder tenkepause
etter at blindemannens kort er lagt på bordet. Dersom han unnlater å gjøre det, er riktig
tempo for motspilleren til høyre å vente 10-15 sekunder før han spiller på.
Det er viktig at motspiller, like mye som spillefører skal ha en sjanse til å tenke gjennom
motspillet før han spiller på.
Det er også viktig å understreke at både spiller og motspiller passer på tempoet. Det er for
eksempel uetisk å ta en lang tenkepause hvis en ikke kan stikke et kort som spilles.
Generelt er det gjennom hele spilleforløpet viktig at en bruker de pausene som oppstår hos
motparten til å planlegge sitt eget spill videre.

Ulovlige konvensjoner

På alle åpninger fra og med 2 kløver til 3 spar må en ha minst en identifisert farge på minst fire
kort, med mindre man sitter med åpningsstyrke (13 hp+). Det er for eksempel ikke lovlig å åpne
med 2 NT for å vise enten to minor eller to majorfarger!

Tilkalling av turneringsleder

Det er ikke lovlig å dømme selv ved bordet! Ved uregelmessigheter skal turneringsleder
tilkalles!
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Begynnerfestivalen 2016
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?
I sommer kan du komme til Fredrikstad 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: Tidspunkt ikke fastsatt. Det blir i tilknytning til Norsk Bridgefestival (29.07-07.08).
 Varighet: To til tre dager
 Sted: Quality Hotell Fredrikstad
 Pris: 590,Påmelding eller spørsmål sendes til bridge@bridge.no
 Mer info kommer her: http://bridge.no/Laer-bridge/Begynnerfestival
Begynnerfestivalen avholdes i forbindelse med Norsk Bridgefestival, og deltakerne får
muligheten til å spille turneringer på bridgefestivalen. Der arrangeres alt fra norgesmesterskap
til begynnerturneringer, og man finner tilbud for spillere på alle nivåer.

Fra en gruppediskusjon på en tidligere Begynnerfestival.

Mulighet for å delta på Norsk Bridgefestival
Norsk Bridgefestival arrangeres i perioden 29.juli til 7.august. Norsk Bridgeforbund ønsker at
bridgefestivalen skal være et årlig høydepunkt som samler spillere på alle nivåer. Det arrangeres
Norgesmesterskap i mange ulike klasser, men i tillegg finnes det turneringer som er tilpasset
ferske spillere. Daglig gjennomføres det begynnerturneringer (21 spill) og sideturneringer (27
spill – en formiddag og en ettermiddag). Disse turneringene passer godt også for alle dere som
har deltatt på Tenerife i vinter.
Les mer på Norsk Bridgefestivals hjemmesider: http://www.bridgefestival.no/
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Gratis nybegynnerkurs på internett
Norsk Bridgeforbund ønsker
velkommen til gratis
nybegynnerkurs i bridge.
Undervisningen vil foregå på
internett, i den gratis
internettbridgeklubben BBO
(Bridge Base Online).
Kurset er et supplement til de som
allerede går på nybegynnerkurs.
Kurset fungerer også som et
frittstående nybegynnerkurs.
Les mer om kurset.
Kanskje har dere som deltok på Tenerife venner, bekjente eller familiemedlemmer som er
nysgjerrige på hva bridge går ut på. Dette er en unik mulighet til å få et innblikk i dette
fantastiske spillet, og kanskje få en hobby for livet.
Kursinformasjon:
Oppstart: Tirsdag 8. mars og torsdag 10. mars
Tid: Tirsdager kl 12-14, torsdager kl 20-22
Pris: Gratis. Lærebok kan kjøpes separat for de som har behov for det
Påmelding eller spørsmål: bridge@bridge.no.
Påmeldte deltakere vil få tilsendt neste leksjon på e-post, samt resultater og tips fra dagens
spill.

Bridgelærere vil være:
- Ansvarlig for bridgeundervisningen "Bridge for alle" Knut Kjærnsrød (knutk)
- Juniorverdensmester Kristian Ellingsen (krisell)
- Norgesmester for jr Christian Bakke (chrien)
- Ansvarlig for rekruttering og opplæring i NBF Marianne Harding (rosenknopp)
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Kommende Bridge for Alle-festivaler på Tenerife
Velkommen i november 2016!
Det legges opp til ulike bridgeaktiviteter på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i perioden 14. – 26.
november 2016.
Festivalen i kommende november vil inneholde:
 Bridge for Alle turneringer
 Bridge for Alle begynnerkurs
 Bridge for Alle videregående kurs
Start for både undervisning og turneringsaktiviteter blir mandag 14. november. Hver dag (ikke
søndag 22.) fra kl.16.00 til ca kl. 20.00.

Her fra spillingen i teltet utenfor Atlante i 2014.

Velkommen i januar 2017!
Norsk Bridgeforbund arrangerer nok en Bridge for Alle festival i Los Cristianos på Tenerife. Den
starter mandag 9. januar og avsluttes lørdag 28. 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.
Ansvarlig for organisering av bridgefestivalene på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los
Cristianos på Tenerife er Per Bryde Sundseth, e-post: perbryde@gmail.com, eller tlf. 911 47 378.
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Populær undervisning
Vi fortsatte tradisjonen med temabasert undervisning for deltakerne på festivalen også i 2016.
Den første uka var det to økter, mens det de to siste ukene var undervisningstilbud fem dager i
uka.

Knut Kjærnsrød holdt også i år temabasert undervisning som først
og fremst rettet seg mot spillere i B-gruppen

Verdensmester for junior i 2014 Kristian Barstad Ellingsen holdt
temabasert undervisning de to siste ukene. Tilbudet var først og
fremst rettet mot spillere i A-gruppen.

Knut og Kristian har laget en oppsummering av årets undervisning, og vil i bulletinen presentere
hver sitt tema blant emnene de gikk gjennom i løpet av årets festival.
I den første uka hadde jeg undervisning onsdag og torsdag, og i de to siste hadde jeg i tillegg
mandag, mens Kristian B. Ellingsen hadde tirsdag og fredag.
Jeg har fortsatt ansvar for B-gruppa og Kristian for A. Tiltaket holder seg i popularitet, og på det
meste hadde vi over 40 deltakere i Mabel. Det er ingen grunn til å endre dette opplegget, ser
det ut til.
Jeg fyller år under oppholdet, og denne gang hadde jeg også undervisning på 74-årsdagen. Det
hadde elevene fått med seg, så jeg fikk bursdagssangen servert før timen. Etterpå kommenterte
jeg at jeg endelig hadde rundet 39. Spontan replikkretur fra Inger Jacobsen ”Det kan neimen
ingen se på deg!”.
Festivalens store replikk og latterkaskader – også fra ”39-åringen”
I B-gruppa berørte vi blant annet disse emnene i løpet av festivalen:
-

Reverse.
Utspill mot NT og fargekontrakt.
Doblinger og Lavinthal.
I tillegg ga jeg noen generelle råd om hvordan en kan forbedre seg som bridgespiller.

I år ble det undervist i følgende fire temaer for A-gruppa.
-

Safespilling.
Eliminasjon og innspill.
Motspill: vurdere hva som er beste utspill og hvordan man skal tenke som motspiller.
Skvis.
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På de neste sidene vil vi repetere et par av temaene vi gikk gjennom i løpet av årets
temaundervisning. Vi starter med å se tilbake på manuset for reverse-forelesninga som Knut
holdt for B-gruppa. Til slutt skal vi se på eliminasjon og innspill, et tema som Kristian
presenterte for A-gruppa.

Reverse
Oppfattes som et vanskelig område, og mange etablerte spillere sliter også med å bruke det på
korrekt måte.
Vi kan oversette det på et vis ved å kalle det ”melde baklengs”
Eksempel 1:

S

N

1 kl

1 hj

2 ru
Det viser minst 16 hp og: kløverfargen er lenger enn ruteren!
Det kan f.eks. vise en hånd som denne:

E4
10 2
E K 10 6
E D 10 5 4
Hvis fargene er like lange, Melder vi annerledes. Gi Syd denne hånden:
E4
10
E K 10 6 4
E D 10 5 4
Da går meldingene slik:
S

N

1 ru

1 hj

3 kl
Åpning i en farge og hopp i underliggende viser minst 16 hp og at den først meldte fargen er like
lang eller lenger enn den først meldte.
Å melde reverse er normalt krav for minst en runde!
Makker må (bør) melde en gang til.
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Vi lar Nord i det første eksempelet få:
 K Kn 3
E Kn 9 4
D 8 4
8 7 2
Hva blir din andre melding?
Svar: Meld 3 NT. Du har bra hold i spar og vet at makker har minst 16 hp – totalt minst 27.
Eksempel 2:

S

N

1 hj

2 kl

2 sp
Er det krav for en runde eller til utgang?
Svar: Nå er det krevd til utgang for Nord har vist minst 10 hp og Syd minst 16
Kortene kan være:
 K 10 6
kn 8
Kn 10 3
E D 10 9 4
 E Kn 8 3
E K 10 9 4
E 7
Kn 8
Meldingene vil gå:
S

N

1 hj

2 kl

2 sp

3 ru

3 NT

pass

Nords andre melding er 4. farge og spør etter mer informasjon (ofte uten ruterstopper). Syd
viser nå ruterhold og balansert hånd.
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Eksempel 3:
 K D 10 3
E K Kn 9 2
D 7 2
6
E7
10 8
E K Kn 10 6 3
10 5 4
Meldingene vil gå:

S

N

1 ru

1 hj

2 ru

2 sp

3 ru

4 ru

4 sp

4 NT

5 ru

6 ru

Pass

Nord melder reverse, og Syd må bare gjenta ruteren siden han ikke har hold i kløver og ikke
hjerterstøtte. Når Nord nå støtter ruteren, er det sleminvitt.
Syd gjør et cuebid med 4 spar, og svarer 5 ruter (3 ess), på 5-ess Blackwood.
Nå kan Nord avslutte med å legge kontrakten i 6 ruter.

Knut Kjærnsrød i velkjent positur foran en lydhør forsamling.
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Eliminasjon og innspill
Vi skal her se på et spill fra økta om eliminasjon og innspill. Først repeterer vi innspillsteknikken
steg for steg.
1. Spilleførers ABC. Planlegg spilleføringa.
Dette er viktig hver gang man er spillefører. Tell hvor mange sikre stikk du har, finn ut
hvor mange som mangler og hvor du har beste sjanse til å få tak i dem.
2. Gjenkjenn farga man vil at motparten skal åpne.
En del farger er ikke tette nok til at man trygt kan åpne dem selv uten å få for mange
tapere. Denne typen farger vil det være best å tvinge motparten til å åpne.
Eksempler på slike fargekombinasjoner: D32 mot kn54 – K32 mot kn54 – E102 mot Kkn3.
Noen ganger essensielt hvilken av motstanderne som kommer inn. Har du ED mot 32, og
ikke har råd til taper i fargen, kan man ta finessen (50 %). Har du imidlertid sjansen til å
spille inn motstanderen som sitter bak ED (etter å ha eliminert) er du sikker på å unngå
taper i fargen.
3. Identifiser innspillskortet.
Finn ut hvilket kort du kan bruke til å spille motparten inn med.
4. Eliminer motspillernes alternativer.
Skal du være sikker på å lykkes er det viktig at du eliminerer motspillernes alternativer
før du spiller en av dem inn. Det innebærer for eksempel at du i en fargekontrakt må ta
ut all trumfen, ta for sikre stikk i sidefargene og trumfe eventuelle tapere dersom du har
mulighet. Hvis du ikke gjør dette risikerer du at motstanderne har et frispillskort som
ikke gir deg den hjelpen du ønsker.
5. Utfør innspillet – spill motparten inn.
Når motspillernes alternativer er eliminert kan du spille dem inn. Dersom du har lyktes
med eliminasjonen i forkant vil motstanderne være tvunget til å åpne den fargen du
ønsker. Eventuelt kan de i trumfkontrakt spille til dobbeltrenons. Dette vil som oftest
være til like god hjelp fordi du da kan kaste en taper på den ene hånda og trumfe på den
andre. En forutsetning er da at du har trumf igjen på begge hendene.

Vi ser på et konkret eksempel. Syd er spillefører i 4 spar, og vest spiller ut en liten ruter.
 D kn 9 6
D 5 4
E K kn
E D 5
 E K 10 7
Kn 3 2
7 5 3
K kn 7
Om vi nå teller sikre stikk (steg 1) kan vi se at syd har fire i spar, to i ruter og tre i kløver, det vil
si ni totalt. Mulighetene for det tiende stikket ligger i å ta finesse i ruter eller å klare å få tak i
et hjerterstikk. Faren ved å ta ruterfinessen er at dersom dama sitter bak og øst kan fri seg med
en ruter, vil motstanderne kunne sitte å vente på tre hjerterstikk dersom hjerterhonnørene
sitter på hver sin hånd.

Bridge for Alle 2016
Tenerife 4. – 23. januar.
Legg merke til at hjerteren er for tynn til at vi kan sette opp et stikk til der. Hadde vi hatt
tieren i tillegg til dama og knekten kunne vi presset ut esset og kongen og fått det tiende stikket
i hjerter. Når vi altså mangler tieren kan vi ikke åpne hjerteren selv uten risiko. Dermed har vi
kjent igjen farga vi vil at motparten skal åpne (steg 2). Hvis vi kan få motparten til å åpne
hjerteren bevarer vi kontrollen over spillet ved å legge lavt i andre hånd.
Neste steg (3) er å identifisere hvilket kort man kan bruke for å spille inn motparten. Denne
gang er det ikke fullt så enkelt fordi innspillskortet er en honnør i en farge der man har sjansen
til å ta en finesse. I stedet for å ta ruterfinessen og dermed gjøre oss avhengige av at vest har
ruterdamen, kan vi bruke ruterknekten til å spille inn en vilkårlig av motstanderne og deretter få
den hjelpen vi behøver i hjerter.
Vi må huske å eliminere motspillernes alternativer (steg 4) før vi utfører innspillet. Det
innebærer å ta ut trumfen og ta for alle kløverstikkene. I tillegg tar vi med oss både esset (som
vi spilte i stikk 1) og kongen i ruter før vi spiller ruterknekt som setter en av motstanderne inn
på ruter dame.
Innspillet er nå utført (steg 5), og vi kan lene oss tilbake mens motstanderne er tvunget til enten
å åpne hjerteren eller spille en minorfarge til dobbeltrenons. Begge deler vil gi oss det tiende
stikket og vunnet utgang.
Hele spillet så slik ut:
 D kn 9 6
D 5 4
E K kn
E D 5
432
E 10 8 6
10 8 4
9 4 3

85
K 9 7
D 9 6 2
10 8 6 2
 E K 10 7
Kn 3 2
7 5 3
K kn 7

Den foreslåtte spilleplanen fungerer uansett hvem som skulle ha ruterdame.
Merk at dersom trumfen skulle sitte 4-1 må vi gå over på plan B. Da vil tilfellet være at vi ikke
har flere trumf igjen etter at motpartens trumf er tatt ut. Det vil da for det første være farlig å
slippe motparten inn siden de har stående kløver og ruter. For det andre vil vi ikke lenger ha
noen fordel av at de må spille til dobbeltrenons når vi ikke har flere trumf igjen.
Skulle trumfen sitte 4-1 vil vi i praksis ta finessen i ruter på et tidspunkt, men det ideelle vil
være å prøve å kombinere dette med å spille på hjerteren. Vi skal ikke gå mer inn på det denne
gang. Hovedpoenget med dette spilleksempelet er å få øye på innspillsvarianten som gjør at du
kan være 100 % sikker på å vinne kontrakten hver gang trumfen sitter 3-2 (68 % sjanse).
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Kristian B. Ellingsen sammen med lærevillige og engasjerte bridgespillere under en av årets temaøkter.

Vi takker for at dere deltok på årets temaundervisning, og håper dere får mye glede av bridgen
videre i 2016 fram til vi forhåpentligvis møtes igjen på Tenerife neste vinter.
Med vennlig hilsen bridgelærerne
Knut Kjærnsrød og Kristian B. Ellingsen

Bulletiner
I tillegg til avslutningsbulletinen du nå leser, ble det laget en velkomstbulletin som ble sendt ut
like før jul, samt at det ble produsert en bulletin omtrent midtveis i årets opphold. Alle
bulletinene kan til en hver tid leses på hjemmesidene til Bridge for Alle: www.bridgeforalle.org .
Du finner både årets bulletiner og tidligere års utgaver under Bulletiner i toppmenyen. God
fornøyelse!
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Trim for de små grå
Tradisjonen tro var det muligheter for å trimme de små grå, også utenom bridgespillinga. Mange
av deltakerne deltok på hjernetrim og quiz, utarbeidet av Knut Kjærnsrød. Løsninger og vinnere
fra uke 2 og 3 følger under.

Fredags-quiz i uke 2, svar
1. Hva kalles en person som verken kan lese eller skrive?
Analfabet
2. Hvilket kjemisk stoff betegnes med bokstaven S?
Svovel
3. Hvem holdt festtalen på bamsens fødselsdag?
Elgen
4. Hva heter hovedstaden i Uruguay?
Montevideo
5. Hvilket stjernebilde består av de sju klareste stjernene i Store Bjørn?
Karlsvogna
6. Hva het den tyske krysseren som ble senket i Drøbak-sundet 9. april 1940?
Blücher
7. Hvilket amerikansk romfartsprogram på 1960-tallet hadde navn etter det latinske navnet
på stjernebildet tvillingene?
Gemini
8. Hvilken syklist tok Norges første medalje i olympiaden i London 2012 i fellesstart på
sykkel?
Alexander Kristoff
9. Hvilket annet navn har engsoleie?
Smørblomst
10. Hvilken ferjestrekning trafikkeres av Color Line med ferjene MS Color Viking og MS Bohus?
Sandefjord – Strømstad
11. I hvilken filmklassiker kan vi se Anita Ekberg bade i Fontana di trevi i Roma?
La Dolce Vita (Det søte liv)
12. Hvilket år boikottet Norge sommer-OL?
1980
13. Hva heter nasjonalparken i USA som er verdens største?
Yellowstone
14. Hvilket land kommer forfatteren Günther Grass fra?
Tyskland
15. Hvilken skøyteløper forbinder vi med tiden 16.32.6?
Hjallis (Hjalmar Andersen)
16. Hvem var kong Håkon den 7. gift med?
Dronning Maud
17. I hvilket land ligger byen Akureyri?
Island
18. Hva er det spanske ordet for hatt?
Sombrero
19. Hvilken verdensdel stammer poteten fra?
Sør- Amerika
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20. Hva er tittelen på regjeringens øverste representant på Svalbard?
Sysselmann
21. Hvor mange mager har ei ku?
4
22. Hvor står statuen av Lord Nelson?
På Trafalgar Squire i London
23. Hva kalles en reinsdyrhunn?
Simle
24. Hvilken blomst fra en kjent musikal regnes som nasjonalsymbol i Sveits?
Edelweiss
25. Hva er dermatologi læren om?
Huden

Fredags-quizen uke 2 – resultater
Quiz er populært, det er det ingen tvil om. Hele 18 lag leverte inn sine besvarelser fredag 15.1,
og jeg er mektig imponert over kunnskapsnivået.
Tre av lagene oppnådde maksimale 25 poeng, og flere hadde 23 og 24.
De tre lagene som delte øverste trinn på pallen besto av:
Karin – Berit – Bjørg – Eva
Roar – Fride – Svein – Anne Lise
Bjørn – Ivar – Rønnaug – Svein
Hvert av lagene får to vouchere som kan veksles inn i vin i restauranten eller barene.

Løsninger hjernetrim uke 2 – 2016
Det kom inn 20 løsninger denne gang, og med svært mange riktige svar. Størst problem var det
med oppgave 2 der under halvparten hadde kommet fram til den rette prosenten.
1. Det er i alt 28 katter og 44 pingviner.
2. Hvis vi nummerer kortene fra 1 – 6 og gir damene nr 1 og 2 er det i alt 15 mulige
kombinasjoner av to snudde kort. Ni av kombinasjonene inneholder en dame, så derfor er
sannsynligheten 60 %.
3. Det er flere løsninger: Ett eks: Første bror: et fullt fat, fem halvfulle, ett tomt = syv fat
derav tre og et halvt fylt. Annen og tredje bror: Tre fulle fat, ett halvfullt og tre tomme
= syv fat, derav tre og et halvt fylt.

Vinnere:
Oppgave 1:
Oppgave 2:
Oppgave 3:

Sylvi og Olav Kåre Hagen
Tove og Jostein Ravn Ottesen
Bodil Haugerud og Inger Lene Røsholt
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Løsninger hjernetrim uke 3 – 2016
Det kom inn 15 svar på oppgavene jeg leverte ut på mandag, og det er der antallet stort sett
ligger. Siden det er siste gangen for i år, er vi rause og deler ut to premier pr oppgave
1. Du legger tre kuler på hver side, og på den måten finner du i hvilken tre-kulers samling
den tunge kula ligger. Du legger en kule på hver side, og dermed har du svaret.
2. De tømmer fatet på 16 dager.
3. Sønnen tjener på det. Et årlig tillegg på kr 400 gir 2400 kr på to år, mens halve beløpet +
kr 100 i tillegg hvert halvår gir 2600 kr på to år. ( 500 + 600 + 700 + 800)

Vinnere:
Oppgave 1: Magnar og Trine Langemyr – Vegard Næss og Elisabeth Groseth
Oppgave 2: Ragnhild Solum – Eldrid Johnsrud og Inger Jacobsen
Oppgave 3: Marit og Jean Perrone – Ove Omland
Jeg takker for interessen, og så blir det mer trimming av topplokket om et år!

Inger Jacobsen og Eldrid Johnsrud var blant vinnerne i Hjernetrimmen. De to blide damene fra Jevnaker
og Kløver Ess Bridgeklubb var også ivrige med å analysere spillene mellom rundene i Hovedturnering 3.
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NM-helg i mars
Norsk Bridgeforbund arrangerer tre lagmesterskap som er åpne for alle medlemmer av NBF
(Bedriftsmesterskapet er åpen for ikke-medlemmer også) 4. – 6. mars:
 NM Damelag, mer informasjon =>
http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/innbydelser/2016/nm_damelag_2016.p
df
 NM Veteranlag, mer informasjon =>
http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/innbydelser/2016/nm_veteranlag_2016
.pdf
 Bedriftsmesterskapet, mer informasjon =>
http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/innbydelser/2016/bedriftsmesterkskap
et_2016.pdf
Mesterskapshelgen starter med en Velkomstturnering fredag kl. 20:30. Lagturneringene spilles
lørdag og søndag.
Alle tre mesterskapene spilles på Quality Hotel 33 på Økern i Oslo.

Glade ungdommer på juniorleir

Her er fire glade jenter sammen med en fornøyd bestemor under Juniorleiren i 2014 som hadde
54 deltakere. Ny juniorleir arrangeres i slutten av juli 2016 i Fredrikstad. Juniorleiren er også
åpen for de som ikke kan spille bridge i det hele tatt da det er begynnerkurs også. Se mer
informasjon under http://bridge.no/Laer-bridge/Juniorleir-2016.
Kanskje en gave til et barnebarn som ellers har «alt»?
Påmelding til bridge@bridge.no .
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Ny kortstokk: Lynbridge
Norsk Bridgeforbund har nylig fått produsert en spesiallaget kortstokk som kan brukes til å
lære bridge. I stedet for jokere følger det med tre kort som forklarer spillereglene for
lynbridge. I lynbridge er spilledelen helt lik vanlig bridge, mens meldedelen er svært
forenklet. Hensikten er at man skal kunne komme raskt i gang med å spille uten å måtte
bruke mye tid på å lære meldeteori først. Kjenner du noen som kunne tenke seg å prøve
bridge? I så fall kan denne kortstokken være midt i blinken.
Kortstokken er utarbeidet etter idé og design av Rosaline Barendregt. Det er brukt friske farger
og ungdommelig design, noe som gjør at den også egner seg godt for den yngste aldersgruppa.
I tillegg til at det er tre kort som forklarer spillereglene for lynbridge steg for steg, er det
trykket en tekst på hvert enkelt spillkort som har relevans for spillet. På halvparten av kortene
er det trykket spilltips, mens det på den andre halvparten er trykket «fun-facts». Tipsene kan
man selvsagt ha nytte av mens man spiller, men man kan i tillegg bruke dem til å lese seg til mer
kunnskap om bridge.
Lynbridge-spillet kan bestilles fra NBF til følgende priser:
1 kortstokk: kroner 69,- inkludert frakt.
2 kortstokker: kroner 99,- inkludert frakt.
Ønsker du å bestille?
Send en e-post NBFs administrasjon: bridge@bridge.no
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Komplette privatpakker
Bridgepakkene for privat bruk inneholder meldebokser, mapper, kortstokker og skjema for føring
av regnskapet selges fra Idrettsbutikken. Kjøper du også vårt bridgebord og NBFs bridgeduk vil du
alt klart til ditt private bridgeselskap. Med våre fasitkortstokker kan du spille turnering selv om
dere bare er fire.
Vi har også tilbud på vårt komplette opplæringsopplegg – Spill Bridge 1-4.

Bridgepakke – privat

Vi tilbyr nå en komplett pakke for å spille bridge hjemme hos
deg selv. Pakken inneholder:
 8 meldebokser
 8 lyseblå mapper
 8 kortstokker
 2 Miniholdblokker
 4 blyanter
 Pris: 825,- kr pr pakke
Ved kjøp av Bridgepakke – privat gir vi tilbud på våre
bridgebord (se bildet): 1.500,- kr pr bord.
Ved kjøp av Bridgepakke – privat gir vi tilbud på våre
bridgeduker: 220,- kr pr duk.

Luksus Bridgepakke – privat

Vi tilbyr også en luksusvariant av bridgepakken som
inneholder alt for å kunne spille bridge hjemme hos deg selv.
Pakken inneholder:
 8 meldebokser i tre med plastikk meldekort
 8 mapper i kunstlær
 8 kortstokker
 2 Miniholdblokker
 4 blyanter
 Pris: 1.250,- kr pr pakke
Ved kjøp av Luksus Bridgepakke – privat gir vi tilbud på våre
bridgebord (se bildet): 1.500,- kr pr bord.
Ved kjøp av Luksus Bridgepakke – privat gir vi tilbud på våre
bridgeduker: 220,- kr pr duk.

Spill Bridge 1-4
Her er den rette gaven til en
som liker kortspill og mentale
utfordringer. Lær bridge i
gjennom vår opplæringsserie
Spill Bridge 1-4. Serien som
består av fire pakker er
velegnet for selvstudium også.
Pris: 800,- kr for hele serien

Fasitkortstokker
Nå kan du ved hjelp av
Fasitkortstokker spille
turnering hjemme i din
egen stue. Etter ferdigspilt
spill kan du sammenligne
scoren din med resultatene
fra en turnering.
Pris: 150,- kr pr stk

Bridgemateriell kjøpes i Idrettsbutikken – www.idrettsbutikken.no / tlf. 62 95 06 30
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Kjøpe eller leie hus/leilighet på Tenerife
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 restaurantene. Av
disse nevner vi spesielt Love India og Shanghai Chic som ligger i Las Americas – meget god mat og
fin service.

