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Vellykket Bridgefestival på Tenerife i november!

Nok et arrangement på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos på Tenerife ført vel i havn
av Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth med god støtte av instruktører og turneringsledere.
I tillegg til et begynnerkurs i bridge og et påbyggingskurs, var det også vanlig spilling.

Denne bulletinen inneholder litt om
hva som foregikk under festivalen på
Tenerife og litt om tilbudene som
Norsk Bridgeforbund kan tilby sine
medlemmer.
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Takk for oss!
Nok en gang kan vi konstatere at den totale november-deltakelsen har økt. Antallet kursdeltakere holder
seg noenlunde stabilt, mens det blir stadig flere ved spillebordene.
Kursene har som vanlig blitt holdt i 6. etasje, Mabel, mens spillingen har foregått i Atlante. Været er
stabilt varmt og godt, selv om vi måtte tåle et par regnbyger en kveld, og badevannet er det heller ingen
som har klaget på.
Vi laget et nytt opplegg for Quiz med felles samling i Mabel og oppgaver på skjerm, og det falt i smak.
Internett fungerer meget stabilt, og NRK1 og TV2-tilgang medfører at de som ønsker det, kan følge med på
hjemmebane.
Vi sier en stor takk for alle hyggelige tilbakemeldinger, og håper vi ser mange av dere igjen om et år – 12.
- 24. november (ja, noen før det da opptil flere kommer allerede til januar-festivalen). Vi har en dedikert
stab som står på hele tiden. Takk for innsatsen!
For Bridge for Alle og Norsk Bridgeforbund

Per Bryde Sundseth

Knut Kjærnsrød

Tom Danielsen

Per Watz

Eli Ann Bakke
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Hvor er –dame?

Bjørg følger spent med på hva Lise
finner i dubleringsmaskinen (?) mens
Rita sorterer mapper i bakgrunnen.

Kortdamene våre: Lise Kjærnsrød og
Bjørg Sundseth med Rita Danielsen bak.

Felles middag på Taurus lørdag 18. november
Hele 45 av deltakerne møtte til en felles middag på Restaurant Taurus lørdag 18. november etter
spillingen. Vi satt på 2 langbord og bestillingene gikk ganske greit unna både av drikke og mat.
Det så ut til at alle koste seg og vi ble godt underholdt av en Elvis-kopi som sang kjære og kjente sanger.
Dette var et tiltak som det virket som om alle var meget godt fornøyde med, så det kan tenkes at vi
forsøker å få til noe tilsvarende i januar og november neste år.
Noen bilder fra Taurus:
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Oppsummering «Spill bridge 2» kurset
Samlet i år 14 deltakere, og alle gikk med liv og lyst inn for oppgaven med å tilegne seg ytterligere
bridgekunnskaper. Knut Kjærnsrød var kursleder med Eli Ann Bakke som meget dyktig assistent.
Kurstiden var 16-19.30 i 8 dager og 11-14.30 2 dager. Kurset ble lagt tidlig torsdag i begge uker for at de
deltakerne som ønsket det, kunne prøve seg i turnering. De fleste benyttet seg av den muligheten.
Kurset var lagt opp med emner fra Spill Bridge 2-3-4, blant annet med vekt på fjerde farge, negative
doblinger, overføring etter NT og meldinger i 2. og 3. melderunde. Det ble lagt stor vekt på praktisk
spilling og gjennomgang av spillene.
Kursdeltakerne ga uttrykk for stor tilfredshet med opplegget. Vi tror at framtidige kurs bør ha enda mer
fokus på den praktiske spilledelen, ledsaget av teori.

Avslutningsturnering for kursgruppene
Fredag og lørdag i siste uken ble det arrangert en avslutningsturnering for kursgruppene. I tillegg til de 14
på påbygningskurset så spilte også de fem deltakerne på begynnerkurset i turneringen.

Vinnerne av turneringen:
Jorid Hansen – Per Watz (instruktør)

Alle bridgeresultater fra BfA Tenerife finner dere på denne siden:
http://bridgeforalle.org/
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November-bridge
Den aller første turnerings-utgaven av årets novemberfestival mandag 13. samlet 15 par, og endte med en
overlegen seier til Ketil André Olsen og Are Utvik. Med 66,7 % hadde de hele 6 % til gode på Per Bryde
Sundseth og Anne-Kari Svendsen, mens Tore Cato Bremseth og Bjørn Storheil kapret den siste pallplassen.
Det var like mange som møtte opp tirsdag, og denne gangen tok Anne-Kari og Per B steget helt opp på
gullplassen. Det var jevnere i teten denne gangen, og like bak fulgte Jens Kaltenborn og Erik Hegbom
foran Svein Erik Bull og Birgit Nesseth. Spill nr 4 ble definitivt avgjørende for tetkampen:
4
A3
Vest
Q864
Alle
108653
32
K
J108752
J975
--QJ7
AK
AQJ95
108764
Q964
AK1032
942
K
Anne-Kari som Vest og Per B meldte:
V
Ø
1 kl
1 sp
2 hj
2 sp
2 NT
6 kl
Pass
12 stikk rullet hjem uten problemer, og den kontrakten var det kun 4 av 440 par som hadde meldt og spilt
hjem. Tirsdagen var nemlig simultanturnering og landskamp mot Sverige med totalt 70 puljer og 880 par.
Best av våre i totalen ble Jens og Erik med 82.plass, mens Anne-Kari og Per B klarte seg blant de 100 beste
med 98.plass.
Onsdag 15. fikk vi ett par til slik at det ble 8 fulle bord. Nok en gang var det Ketil André Olsen og Are
Utvik som toppet lista, men denne gang bare noen få centimetere foran Klaus Flatøy og Dag Stefansen.
Søskenparet Morten og Inger-Lise Hermansen tok 3.plassen.
Torsdag 16. fikk deltakerne på påbygningskurset anledning til å være med og prøve seg, og de fleste
benyttet seg av det. Det førte til at hele 22 par gjennomførte de 24 spillene. Det endte med overlegen
seier til Svein Erik Bull og Birgit Nesseth foran Vigdis og Geir Harald Moen. Stabsmedlemmene Per Bryde
Sundseth og Knut Kjærnsrød fikk også anledning til å delta og benyttet anledningen til å ta den siste
pallplassen.
I den aller første runden spilte vi mot kursdeltakerne Jorunn og Jon Haagenrud, og de spilte et perfekt
motspill mot 2 hjerter. En bet og + 5 til ekteparet:
1
432
Nord
K96
Ingen
986
AJ105
AJ95
K6
4
J108532
QJ1054
AK3
732
Q4
Q1087
AQ7
72
K986
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Makker i Øst åpnet med 1 hjerter og gjentok fargen etter 1 spar fra meg, Dermed var det slutt på
samtalen. Jorunn spilte ut ruter til damen, og en hjerter gikk til ti og dame. Ny ruter til kongen og en
liten hjerter til Jons nier. Han spilte en ruter til stjeling med hjerter ess, deretter hentet de for ess og
konge i kløver og hjerter konge ga til slutt beten. De aller fleste hadde fått hjem åtte stikk i 2 hjerter.
Den første hovedturneringen i festivalen ble spilt fredag og lørdag, og det var ukas suverene par, Ketil
André Olsen og Are Utvik som nok en gang kunne hente den gjeveste premien. De var klart foran
søskenparet Hermansen, og Jens Kaltenborn og Erik Hegbom ble nummer 3.

De tre beste parene fra hovedturnering 1
Uke 2 ble innledet mandag 20.11 og samlet hele 28 par. Arild Lauvsnes og Trond Kåre Knutsen tok hjem
seieren foran Rune og Anne Christine Arnesen og med Jean og Marit Perrone på tredje plass. Mandagen var
samtidig simultanturnering med 268 par, og våre vinnere tok en respektabel 18.plass i det selskapet. Rune
og Anne Christine ble nummer 55 og Jean og Marit nummer 59.
Tirsdag 21. mønstret 26 par, og denne gangen tok Rune og Anne Christine steget helt opp til toppen av
pallen. Vigdis og Geir Harald Moen ble nummer to, fulgt av Tore Cato Bremseth og Bjørn Storheil.
Spill 8 hadde et artig meldingsforløp mellom vinnerne og toerne:
8
Q8
Vest
9
Ingen
J1087542
AK8
J97652
AK43
54
Q10632
K
9
9642
J107
10
AKJ87
AQ63
Q53
Rune og Anne Christine N-S mot Vigdis og Geir H:
V
N
Ø
S
2 ru 3 ru 4 ru 5 ru
Pass rundt
2 ruter var Multi, 3 ruter viser en ekte farge, 4 ruter viste begge major og 5 ruter var selvfølgelig for spill.
Ruterfinessen ble tatt, og dermed fikk vinnerne dårlig score siden de aller fleste hadde toppet.
Bronsevinnerne Tore Cato og Bjørn fikk for øvrig ren topp N-S siden de som eneste par meldte og vant 6
ruter.
Onsdag 22. samlet 24 par, og Øystein Moræus – Edvard Nore vant en suveren seier med 64.78 %, hele 4 %
foran Tore Cato Bremseth og Bjørn Storheil. Rune og Anne Christine Arnesen har nærmest abonnert på
pallplass, og denne gang ble det bronse.
Torsdag 23. fikk deltakerne på påbygningskurset anledning til å delta, og dermed kom hele 32 par til start
i turneringen som var ukas andre simultan. I siste runde lå jeg og makker Tom Danielsen på andre plass
foran Rune og Anne Christine Arnesen, men en dårlig vurdering av meg i en hardmeldt 3 NT sendte
ekteparet til topps, og oss ned på 6,plass. Ketil André Olsen og Are Utvik tok sølvplassen, mens Morten
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Hermansen og Einar Myklebust forsynte seg med bronse. I den andre runden var sølvvinnerne de eneste
som meldte storeslem:
5
94
Nord
KJ98752
N-S
A
AKQ
KJ83
Q752
Q10
63
J106
Q832
10963
875
A106
A4
K9754
J42
De meldte:
N
S
1 hj 2 ru
3 hj 3 sp
4 kl
4 ru
4 NT 5 hj
7 hj pass
Hele 10 par nøyde seg med utgang, og ett stoppet sågar i 3 hjerter.
På landsbasis deltok 367 par. Av våre par var det Morten Hermansen og Einar Myklebust som jorde det best
med 20. plass mens Ketil André Olsen og Are Utvik ble nummer 22.
Den siste hovedturneringen samlet 23 par. Det ble spilt alle mot alle, 12 runder fredag og 11 lørdag. Etter
første dag var det Arild Lauvsnes og Trond Kåre Knutsen som lå øverst, og samme par kunne innkassere
førsteplassen etter at siste kort var lagt. I spill 9 hadde kortgudene vært ute og moret seg:
9
A87
Nord
Q1096
Ø-V
Q10
AKQ3
J542
KQ10963
842
AK
J6
--J964
108752
--J753
AK9875432
--Ikke helt vanlig med 13 røde kort på samme hånd (ikke med 13 svarte heller, for den saks skyld). Makker
åpnet med 1 NT i Nord, og Øst gikk inn med 2 spar. De færreste har vel system for å finne ut av slike
monstre, og jeg meldte det jeg trodde på: 6 ruter. Vest klarte ikke å finne hjerterutspillet, naturlig nok,
og 13 stikk rullet inn til + 6. Einar Myklebust og Finn Stavenes tok den helt ut og meldte 7, og med samme
utspill var det en klar topp i feltet.

De tre beste parene fra hovedturnering 2
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På fredagens aller siste spill var det ingen som klarte å få hjem 12 stikk i hjerterkontrakt, men det burde
vel ikke være uoverkommelig:
24
A
Vest
J873
Ingen
AK75
AK82
K32
J8765
Q5
K64
108643
QJ
J103
964
Q1094
A1092
92
Q75
Det naturlige utspillet er kløver knekt, og Syd bør stikke på bordet og ta av spar ess. Hjerter får løpe til
damen og mer kløver stikkes på hånden. Spar til stjeling og hjerter til finesse. Spar stjeles med bordets
siste trumf, ess, konge i ruter og ruter til stjeling, ut med den siste trumfen, og resten står, en trenger
ikke engang kløveren 3-3. Spill 35 bød på en skvis.
35
632
Syd
AQJ
Ø-V
A753
1084
J87
105
K103
976542
QJ9
42
AKJ9
Q53
AKQ94
8
K1086
762
Jeg åpnet som Syd med 1 spar, Vest meldte 1 NT, og makker doblet, 2 ruter overføring fra Øst, og etter 2
hjerter fra V, doblet makker igjen. Jeg burde stått med men meldte 2 spar og ble hevet til 4. Det så
veldig dumt ut da Vest spilte tre ganger kløver. Øst returnerte ruter til bordets ess, og jeg regnet med et
sparstikk borte etter NT-innmeldingen. Stor og gledelig var overraskelsen da Øst også kunne følge på to
ganger trumf, og da var det bare å spille trumfen til bunns. Vest måtte gå ned på dobbel hjerter for å
holde ruteren, og tre stikk i hjerter sikret 10 stikk og + 6.
Kursgruppene spilte felles turnering med 28 spill de to dagene, og Jorid Hansen tok en overbevisende seier
sammen med kursleder Per Watz. Marit og Frank Sørum ble nummer to, og den siste pallplassen gikk til
Lars Tore Bjørkevoll og Unni Rustand.
Bilder fra turneringene:
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Noen bilder

Oversiktsbilde fra det flotte bassenganlegget utenfor Atlante

Fra spillingen på terrassen på Atlante i 2016

Turtips
Rune og Anne Christine Arnesen har vært på tur og kan fortelle om en flott opplevelse med buss 480 fra
Los Cristianos hovedbussplass til Arona( endeholdeplassen) og deretter vandring på flotte stier til toppen
av det flate fjellet vi kan se fra hotellet

Takk til Sturla Arnesen for turtips og bilde!
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Spill i klubb?!

Norsk Bridgeforbund har klubber over hele landet. Det finnes derfor ganske sikkert en klubb i nærheten av
der du bor. Så hvis dere ikke allerede har startet i klubb så er det bare å hoppe i det. Jeg er sikker på at
dere vil bli godt mottatt.
Det er viktig å fortsette med bridge mens det er ferskt, og spilling i klubb vil nok gi det beste utbyttet.
Jobbing og trening gir som kjent resultater.
Se oversikt over kretser og klubber i Norsk Bridgeforbund for å finne ut hvilke tilbud som finnes i
nærheten av deg: http://bridge.no/Organisasjon/Kretser-klubber
Trenger dere mer hjelp til å finne klubb så ta kontakt med Per Bryde Sundseth eller send en e-post til
Norsk Bridgeforbund: bridge@bridge.no.

NM-helg i mars
Norsk Bridgeforbund arrangerer to lagmesterskap som er åpne for medlemmer av NBF 9. – 11. mars:
 NM Damelag, mer informasjon =>
http://bridge.no/Turneringer/NM-for-damelag/NM-for-damelag-2018
 NM Veteranlag, mer informasjon =>
http://bridge.no/Turneringer/NM-for-veteranlag/NM-for-veteranlag-2018

Alle tre mesterskapene spilles på Quality Airport Hotel Stavanger. Se mer info på siste siden!

Ingen lunsj på Camilo i år
Det er ikke sikkert alle har fått med seg hvorfor det ikke ble noe av Camilo-lunsjen med innslag av sild og
akevitt, men det har sin naturlige forklaring.
Stedet har dessverre vært utsatt for en større vannlekkasje, og er under utbedring. Det er også usikkert
om de rekker å åpne igjen i januar.

Litt av hvert

På tur over byfjellet!

«Generalen» med
papirarbeid i sola!
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Ny giv for quizen
Vi satset på nytt opplegg for quizen i år. Vi hadde laget presentasjonen på Power Point, og samlet alle
deltakerne i spillelokalet i Mabel på onsdager kl 21.45. Det virket som om det slo an, og vi fortsetter nok i
samme gate i januar. Da skal vi dessuten forsøke ennå en ny variant, nemlig Kahoot. Der logger alle
deltakere seg på via mobiltelefon og svarer via den.
Det var 4 lag på begge onsdagene, og kampen ble hard og jevn. Rune og Christine Arnesen, Svein Erik Bull
og Birgith Nesseth klarte 20 av 25 oppgaver og to lag fulgte hakk i hæl med 19. De fire må uten tvil kåres
til Tenerifes quiz-mestere, for de tok hjem seieren også den andre onsdagen, denne gang forsterket med
Laila Siltvedt, Aud Veseth og Ottar Olsen. 19 av 25 ble fasiten.
Oppgavene med svar finner du nedenfor.

TENERIFE-QUIZ 1 med svar

1. Hvilken norsk sjokolade er oppkalt etter en romersk keiser?
Svar: Nero
2. Hvilken pokerhånd rangeres høyest av to par og tre like?
Svar: Tre Like
3. Hva var Troll som ble produsert i Norge på 50-tallet?
Svar: En bil
4. Hvilken nåværende verdensmetropol ble kalt Lutetia av romerne?
Svar: Paris
5. Hva betyr det spanske ordet comer?
Svar: Spise
6. Hvilket dyr kan vi se i kommune våpenet til Dovre kommune?
Svar: En moskus
7. Hva heter den franske presidenten som ble valgt i år?
Svar: Emanuell Macron
8. Hvor ble årets sykkel-VM arrangert?
Svar: Bergen
9. Hva står forkortelsen KORK for?
Svar: Kringkastingsorkesteret
10. Hvem spilte hovedrollen i TV-serien Derrick?
Svar: Horst Tappert
11. Hva var Ratatosk i norrøn myologi?
Svar: Et ekorn
12. Fra hvilket land kom komponisten Wolfgang Amadeus Mozart?
Svar: Østerrike
13. Hvilken vårblomst deler navn med en del av et dyr?
Svar: Hestehov
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14. Hvilket land kommer ølmerket Stella Artois fra?
Svar: Belgia
15. Hva kalles de tallene som bare er delelige med 1 og seg selv?
Svar: Primtall
16. Hvor kommer fotballklubben Jerv fra?
Svar: Grimstad
17. Hvem hadde en hit med ”Hello Mary Lou”?
Svar: Ricky Nelson
18. Hvilken fransk konge fikk bygget slottet Versailles?
Svar: Ludvig 14.
19. Hvem er leder av partiet Rødt?
Svar: Bjørnar Moxnes
20. Hvilken norsk kvinne har tatt flest olympiske gullmedaljer?
Svar: Sonja Henie
21. Hva heter øygruppen som et søramerikansk land kaller Las Malvinas?
Svar: Falklandsøyene
22. I hvilket land var STASI navnet på det hemmelige politiet?
Svar: Øst-Tyskland
23. I hvilket program er Otto Robsahm programleder?
Svar: Sinnasnekker’n
24. Hva slags melk ble osten Mozarella opprinnelig laget på?
Svar: Bøffelmelk
25. Hva heter medarbeideren til Sherlock Holmes?
Svar: Doktor Watson

TENERIFE-QUIZ 2 med svar

1. Hva heter Leningrad i dag?
Svar: St. Petersburg
2. Hvor kommer avisa Gjengangeren ut?
Svar: I Horten
3. Når ble momsen innført i Norge?
Svar: 1970
4. Hva kaller vi tallet som angir hvor god beskyttelse en solkrem gir?
Svar: Solfaktor
5. Hvilken idrett driver dansken Thomas Bjørn?
Svar: Golf
6. Hva betyr det spanske ordet manzana?
Svar: Eple
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7. Hvem spilte rollen som Kjell i «Olsenbanden»-filmene?
Svar: Carsten Byhring
8. Hva heter lederen i Venstre?
Svar: Trine Skei Grande
9. Hva heter elva som renner gjennom Roma?
Svar: Tiber
10. Fullfør ordtaket: «Den skal tidlig krøkes…»
Svar: … som god krok skal bli
11. Hvilken stjørdaling ble kåret til Miss Universe i Los Angeles i 1990?
Svar: Mona Grudt
12. Hvem vant den norske cupfinalen i fotball for herrer i 2011?
Svar: Ålesund
13. Hva heter den norske skiskyttereksperten som følger spesielt med på standplass?
Svar: Ola Lunde
14. Hvilken familie hører potetplanten til?
Svar: Søtvierfamilien
15. Var Franklin D. Roosvelt republikaner eller demokrat?
Svar: Demokrat
16. Hva heter læren om dyr?
Svar: Zoologi
17. Hvilken dansk forfatter var en av de aller første til å lage en flettet julekurv (julehjerte)?
Svar: H. C. Andersen
18. I vårt solsystem er det to planeter som ikke har noen måne. Merkur er den ene. Hva heter den
andre?
Svar: Venus
19. Hva heter Ole Brumm på svensk?
Svar: Nalle Puh
20. Hvem grunnla Frelsesarmeen?
Svar: William Booth
21. I hvilket år arrangerte Sverige fotball-VM?
Svar: 1958
22. Hva er nanisme?
Svar: Kortvoksthet
23. Hvem er den yngste Fredsprisvinneren gjennom tidene?
Svar: Malala Yousafzie
24. Hva heter vår største ugle?
Svar: Hubro
25. Hva het den første presidenten i Norsk Bridgeforbund?
Svar: Johannes Brun
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Nybegynnertreffet 2018
Hva er Nybegynnertreffet?

Nybegynnertreffet er et tilbud til deg som nettopp har fullført et nybegynnerkurs i bridge.
Du ønsker å lære mer, og å spille med og mot andre spillere på samme nivå.

Informasjon



Dato: Mandag 6. august - torsdag 9. august, datoer er ikke endelig fastsatt, men nybegynnertreffet
vil bli under Norsk Bridgefestival som ligger i perioden 3. – 12. august 2018.
Sett av tid til treffet allerede nå. Mer informasjon kommer senere

Følg med på

Mer info kommer på: http://bridge.no/Laer-bridge

Hva skjer på Nybegynnertreffet?

På Nybegynnertreffet lærer du mer om turneringsspill.
Nybegynnertreffet går rett i forkant av Norsk Bridgefestival. Vi spiller i egen gruppe på eget sted, men
besøker også Norsk Bridgefestival slik at dere får oppleve stemningen, spenningen og konkurransen som
omgir Norsk Bridgefestival.

Hvem passer Nybegynnertreffet for?

Minimumsnivået for deltakelse er Spill Bridge 1 eller tilsvarende begynnerkurs.

Norsk Bridgefestival
Norsk Bridgefestival 2017 arrangeres i Drammen i perioden 3. – 12. august – program ikke fastlagt enda.
Norsk Bridgeforbund ønsker at bridgefestivalen skal være et årlig høydepunkt som samler spillere på alle
nivåer. På festivalen arrangeres det Norgesmesterskap i mange ulike klasser. I tillegg er det daglige
turneringer som passer for alle. Disse turneringene passer godt også for alle dere som har deltatt på
Tenerife i høst.
Norsk Bridgefestival hjemmeside: http://bridgefestival.no/.
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Kommende festival på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel

Her fra spilling på terrassen utenfor Atlante.

Velkommen i januar 2018!
Norsk Bridgeforbund arrangerer nok en Bridge for Alle festival i Los Cristianos på Tenerife. Den starter
mandag 8. januar og avsluttes lørdag 27. januar. Det spilles hver dag, unntatt søndager, fra kl 16 – 20 i to
puljer. Det er nok fortsatt mulig å kunne delta nå i januar, selv om det er fullt på hotellet. Se mer info om
dette nedenfor.
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.

Viktig melding ang. vår bridgefestival på Tenerife i januar
Vi har følgende viktige melding fra BFA Tenerife «general» Per Bryde Sundseth:
Det er fortsatt plass ved bridgebordene under vår Bridge for Alle festival på Tenerife i januar, men
dessverre, i øyeblikket er det ikke mulig å skaffe plass på hotellet i uke 2. Det er 2 bra hoteller i
nærheten som det kan være smart å sjekke Beverly Hills - thesuitesatbeverlyhillstenerife.com
Club Tenerife - (via Hotels.com)
Det er svært vanskelig med hotellrom i området i uken 14.-21. januar.
"Vårt" hotell har en avtale med et engelsk reiseselskap som frigir rom de eventuelt ikke kommer til å
benytte i begynnelsen av januar. Det er jo en mulighet å stå på venteliste.
Beklager!
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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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Bridgebok på dansk:
Moderne Bridge av Lars Blakset
Denne boken på dansk er et fint tilskudd til å kunne utvide sitt repertoar i bridgen for både den absolutte
nybegynner, den som er ferdig med sitt første bridgekurs og erfarne klubbspillere som har spilt i mange
år. Denne flotte bridgeboken i «hard cover» egner seg utmerket til
selvstudium. Det er mange treningsoppgaver til hvert kapittel, og
etter kapitlet er det sjekkliste med «det skal du kunne».
Første delen er først og fremst rettet mot den første innføringen i
bridge, men det vil være fin repetisjon for de som nylig har gått på
Spill Bridge 1 kurs. I tillegg så får man i del 1 en innføring i
grunnsystemet som boken baserer seg på. Verdt å merke seg at en
benytter 5 kort for åpning med 1 spar i Moderne Bridge.
Del 2 og 3 i boken passer også godt for erfarne klubbspillere. Her er
det blant annet leksjoner om RKC 1430 – mer nøyaktig system for å
finne ut av antall ess og nøkkelkort, Stenbergs 2 NT – viser egen
åpning med 4 kort støtte til makkers åpning i 1 Major og utvidet
svarsystem etter 1 NT i åpning.
Lars Blakset er en meget erfaren bridgelærer og har undervist bridge i
nesten 40 år. Fra 1998 har han drevet Blaksets Bridgecenter som i dag
er verdens største. Han har skrevet flere bridgebøker. Moderne Bridge
er etterfølgeren til «Den komplette Lærebog». I tillegg har Lars blant
annet skrevet «Meld bedre» og «Systemer og Konventioner».
Internasjonalt har Lars representert Danmark en rekke ganger med bronse fra Bridge-OL på Rhodos i 1996
som kanskje sitt beste resultat.
Boken vil være til salgs i Bridgebutikk Ullevål for 390,- kr + porto/forsendelse.

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: 130,- kr pr stk

Bridgebutikk Ullevål: http://bridge.no/Bridgemateriell/Bridgebutikk-Ullevaal
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Storefjellfestivalen
NBFs Bridge for Alle konsept ble utvidet med et nytt arrangement
i 2017. I begynnelsen av juni ble det arrangert for første gang en
Bridge for Alle festival på Storefjell 1001 Resort Hotel. I 2018 blir
det ny Storefjellfestival fredag 18. mai til onsdag 23. mai.
Bridgen under Storefjellfestivalen er foreløpig planlagt slik:
 Bridgespilling på ettermiddag/tidlig kveld – kl. 16.00 – kl. 19/20.
 Forskjellige bridgeaktiviteter på formiddagen.
 Bridgepub på kvelden etter middag med start ca. kl 21.30.
 Åpen landslagssamling fredag kl. 14.30 – lørdag kl. 13.00
 Storefjellturneringa lørdag – mandag
Storefjell 1001 Resort Hotel er et familieeid hotell i naturskjønne opplevelser på Golsfjellet. Det har 300
rom med 550 sengeplasser. Mat står i sentrum på Storefjell med bugnende lunsjbord og buffeter som er
viden kjent og har blant annet vunnet en VG-kåring. Om du har spist for mye så er det både et moderne
utstyrt trimrom og badeavdeling på Storefjell 1001 Resort Hotel. Hotellet har et tilbud til alle – seks dager
i uken er det pianobar, Diskotek 1001 natt og liveband i dansesalen.
Sommeren på Storefjell er fantastisk. Her kan du nyte livet langs godt merkede sykkelveier og turstier. Du
kan spille golf eller ri innover fjellet på hesteryggen, eller du kan ta med barna på leierunder i
nærmiljøet. Fiskemulighetene på Golsfjellet og i Tisleidalen er gode, og du kan leie kanoer på
Lauvsjøstølen eller motorbåter på Oset.
Både til Storefjellfestivalen og Storefjellturneringa har vi fått fine full pensjonspriser.
For mer informasjon se bridge.no!
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Gourmetland
Er en kjede som har et stort antall restauranter i Los Cristianos/Las Americas området. Kjeden har inngått
et samarbeid med NBF, og alle våre gjester får en rabattkupong ved ankomst til hotellet. På Taurus som
ligger i 2. etasje over spillelokalet på Atlante, gir de 20 % rabatt, og 15 % på de andre. Av disse nevner vi
spesielt Love India som ligger i Las Americas – meget god mat og fin service. Kjeden har også gitt premier
til turneringene med middag for to.

Noen bilder fra tidligere november opplegg

Både koselig prat ved bordet

Sydlandsk stemning

Fotograf: Lise Kjærnsrød

og dyp konsentrasjon i spillet.

Bridge for Alle kurs 2017
Tenerife 13. – 25. november.

NM FOR DAME- OG VETERANLAG 2018
STAVANGER – 9. – 11. MARS
«Årets artigste bridgehelg» er det mange som kaller NM for dame- og veteranlag. 2018-utgaven spilles på
Quality Airport Hotel Stavanger fra lørdag 10. mars til søndag 11. mars. Fredag kveld er det
åpningsturnering og lørdag kveld arrangerer vi festbankett!
Damene og veteranene spiller selvfølgelig i hver sin klasse.
Kort info:
Når: Lør 10. mars kl 10:30 – søn 11. mars kl 15:45
Spillested: Quality Airport Hotel Stavanger
Antall spill: 10 kamper á 10 spill
Spilleform: Lag monrad
Premier: Medaljer og minnepremier
Mesterpoeng: Forbundspoeng
Startkontingent: 3000,- per lag
Reisestøtte: Hele startkontingenten fratrukket
arrangementsutgifter går til reisefordelingskasse. Alle
deltakere får lik egenandel på reisestøtten.

Hotellpriser:







Enkeltrom lør – søn med frokost og dagpakke lørdag og søndag: kr 1.050,- per person
Dobbeltrom lør – søn med frokost og dagpakke lørdag og søndag: kr 690,- per person
Dagpakker for ikke-boende og de som bestiller utenom NBFs avtale: kr 190,- per person per dag
Tilknytningsdøgn fre-lør inkl frokost: Enkeltrom kr 750,- / Dobbeltrom kr 850,Dagpakker inkluderer lokalleie (ingen ekstra lokalleie trekkes fra reisefordelingskassen), kaffe/te,
kake, frukt og grønt, softis og popcorn, purewater og gratis parkering og internett.
Festbankett lørdag kveld: kr 465,- per person (meny kommer senere)

MELD DERE PÅ VIA NBF TURNERINGSOVERSIKT!

