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En svært vellykket første uke er vel i havn! Det har vært 37-44
bord til sammen i begge puljer.
I den andre uken av festivalen venter vi storinnrykk
med nærmere 120 par totalt.
Fortsatt gjenstår over halvparten av den
VIII Paradise Park and NBF Bridgefestival!
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VIII Paradise Park og NBF Bridgefestival
HOLA!

Vi er ferdige med den første festivaluka i år, og så vidt vi kan konstatere er det bare blide fjes å
se. Vi er imponert over deltakelsen, antall spillere er mer enn dobbelt så høyt som i fjorårets
innledningsuke. Det har nok noe sammenheng med at starten var noe senere, men vi håper og
tror at det også skyldes festivalens gode ry. I kommende uke øker antallet betydelig, og vi tror på
ny rekord i antall bord.
Nesten 40 personer har deltatt på undervisning i B-gruppa, og opplegget med praktisk bridge ser
ut til å være midt i blinken. Etter middag har vi som vanlig hatt Facit-bridge med opptil 11-12
bord, og mange har også kastet seg over hjernetrim og quiz. Været var strålende til å begynne
med, litt mer skyet og vindfullt i slutten av uka, men vi tror på mer sol og varme og
GLEDER OSS TIL FORTSETTELSEN!

Knut Kjærnsrød
Bulletinredaktør

Per Bryde Sundseth
Arrangementsansvarlig
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En hilsen fra presidenten

Vær hilset bridgevenner!
For en fantastisk hobby vi deler. Bridge kan spilles hele livet og uansett hvor man er i verden. Jeg
er litt misunnelig på dere som nå skal nyte varme dager i solen, spille bridge og ha sosialt samvær
med gamle og kanskje noen nye venner. Kan man ha det bedre?
Norsk Bridgeforbund har om lag 9000 medlemmer. Turneringstilbudet kan deles inn i to
hovedkategorier; «Bridge som Sport» og «Bridge for Alle». Særlig i den siste kategorien har vi et
stort potensiale for å utvikle nye og gode tilbud til medlemmene.
Kursene og turneringene på Tenerife i november og januar, har over tid bygget seg opp til å bli de
viktigste «Bridge for Alle» arrangementene vi har. Det skyldes ikke minst den hyggelige, dyktige
og kyndige ledelsen til Per Bryde Sundseth og Knut Kjærnsrød, men også resten av staben gjør en
flott jobb. Samlet sett gjør de en formidabel frivillig innsats, og NBF er dem en stor takk skyldig.
At man har gode rammer og et velsmurt arrangement er likevel bare utgangspunktet. Suksessen
avhenger av at medlemmene gjør seg bruk av tilbudet og bidrar med å skape god stemning. Takk
og lov, det gjør dere, og deltakerantallet øker år for år.
Som forbund vil vi forsøke å ta lærdom av det man har fått til på Tenerife og bruke det i
utviklingen av nye »Bridge for Alle» arrangementer. Nytt av året er Storefjellfestivalen. Den går
av stabelen 2. – 11. juni 2017.
Tenerife er flott på høst og vinterstid, men tenk deg høyfjellet når naturen er i ferd med å våkne
til liv igjen. Hotellprisene inklusiv mat er svært hyggelige, omgivelsene flotte og bridgen
spennende. Kanskje dere tar dere en tur dit også? Velkommen skal dere i så fall være.
Nok reklame og tilbake til saken.
Mange fra NBF sentralt er til stede på Tenerife, enten i staben eller som vanlige deltakere på
linje med dere. Fra styret stiller visepresident Astrid Steen Lybæk, Eva Flått og Tom Danielsen.
Fra administrasjonen stiller generalsekretær Allan Livgård og Sten Bjertnes. De er som
bridgespillere flest hyggelige mennesker, og de brenner for hobbyen sin. Slå av en prat med dem.
Kom med spørsmål, innspill, ros eller ris. Jeg er sikker på at de vil sette pris på det og ta det med
seg i videre arbeid. Videre lover jeg at jeg neste år skal langtidsplanlegge ferien bedre, slik at
også jeg kan være med på arrangementet jeg har hørt så mye godt om.
Da gjenstår det bare å ønske hver og en av dere hjertelig velkommen til Tenerife. Nyt livet,
dagene og bridgen!
Vennlig hilsen

Kari-Anne Opsal
President i Norsk Bridgeforbund
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Staben 2017
Årets Bridgefestival er den åttende i rekken på Paradise Park. Staben 2017 er en rutinert gjeng –
Knut og Per har stått bak arrangementet av alle 13 Bridge for Alle festivalene som Norsk
Bridgeforbund har arrangert på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos – fem
novemberfestivaler og åtte januarfestivaler. Her er en bildepresentasjon av staben.

Per Bryde Sundseth
Arrangementsansvarlig
13. BfA festival

Knut Kjærnsrød
Bulletinredaktør
13. BfA festival

Sten Bjertnes
Bulletin
7. BfA festival

Are Utvik
Turneringsleder
7. BfA festival

Tom Danielsen
Turneringsleder
6. BfA festival

Allan Livgård
Turneringsleder
4. BfA festival

Eli Ann Bakke
Regnskap
1. BfA festival

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

Gøran Forsgren
Kortdublering
6. BfA festival

Sigmund Bakke
Turneringsleder
1. BfA festival
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Bridgen i Uke 1
For åttende året på rad er vi i gang med festivalen her på Tenerife, og for en start det har vært.
Etter velkomstsamlingen på terrassen utenfor Atlante mandag 9., satte hele 73 par seg ned for å
spille den første turneringen, fordelt med 46 i A og 27 B. I A-gruppa var det ingen tvil om hvor
seieren skulle havne. Ragnar Davidsen og Robert Althe hadde mer enn 60 poeng til gode på
2.plassen som gikk til en parkombinasjon som var inngått for dagen – Harald Bastiansen og Svein
Erik Almlid. Erik Hegbom og Jens Kaltenborn snappet den siste pallplassen ett fattig poeng foran
Svein Hjalmar Andreassen og Øyvind Haagensen. I B-gruppa var det noe tettere. Der vant Jonny
Bergin og Bjørn Aslaksen syv poeng foran Torill Nord og Anne Lise Rykkelid. Her var det også
svært tett og jevnt om bronsen. Grete Stenehjem og Elisif Reymert tok den, også med ett poengs
margin til Marit Helle og Knut Fister.
I spill 19 var det store kort ute og gikk:
S/Ø-V
 53
Q1043
Q3
KJ973
 AKJ8742
 Q6
8
AKJ72
52
AK97
1052
A8
 109
965
J10864
Q64
Vest åpnet som regel med 3 spar, og i A-gruppa havnet de aller fleste i slem, 2 av dem i 7 NT og 7
par i 7 spar, mens det i B-gruppa ikke var noen som torde ta sjansen på storeslem. 7 NT er
avhengig av hjerter dame i saks, men den satt jo der den skulle, for spillefører vel å merke.
Turneringslederen fikk et delikat spørsmål å ta stilling til ved et av bordene der storeslemmen var
meldt i NT. Etter utspillet gjorde nemlig spillefører krav på alle stikkene, mens det vitterlig var
bare 12 fra toppen. Normalt sett kan en ikke ta noen finesser etter å ha framsatt et krav, men
her er det altså ingen valg. Den eneste logiske måten å få kontrakten hjem på, er å ta
hjerterfinessen. Turneringsleders avgjørelse ble å la 7 NT med 13 stikk stå, men samtidig fikk
motstanderne 60 % på spillet. Det kunne være interessant å få innspill på dette.
Tirsdag fikk vi en liten økning med 48 par i A og 27 i B. I sistnevnte tok Torill Nord og Anne Lise
Rykkelid steget opp fra mandagens 2.plass og vant foran Thorleif Jacobsen – Arne Håkon Laberg
og med Karen Johannesen – Bjørn Aslaksen på tredje. I A-gruppa ble det igjen ganske klar seier,
denne gang til Tommy Arctander Lødding og Geir Holth, mens det ble millimerjevnt om de andre
plassene på pallen. Det lengste strået trakk Einar Småvatn og Jo Birger Furulund, 0,3 poeng foran
Torfinn Wilhelmsen og Jan Einar Kvarme.
Her fikk jeg snellet hjem mange stikk i NT:
Spill 23 S/alle
 KQJ7
AJ2
K7
K543
 86
 9432
K96543
10
A64
Q982
A9
J762
 A105
Q87
J1053
Q108
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Vest åpnet med 1 hjerter, og jeg gikk inn med 1 NT (15-18) som jeg fikk spille. Hjerter ti kom ut
til damen, kongen og esset. Kløver til tieren dro esset og mer hjerter til åtteren. Ruter mot
hånden stakk Vest med esset og spilte en tredje runde hjerter. På sparstikkene fikk Øst det
hetere enn hun kunne makte og ble skvist i minorfargene. 11 stikk ga imidlertid ikke mer enn
middels, siden halvparten av salen var i utgang.
Spill 2 hadde et interessant poeng ved ett av bordene:
Ø/N-S
 K10975
K
AKQJ2
A5
2
 AQ8643
98532
A107
3
108
KJ10432
Q6
J
QJ64
97654
987
Jan Einar Kvarme havnet som Vest i 3 kløver doblet og fikk ruter ess ut etterfulgt av hjerter
konge. Den stakk Jan på bordet og fulgte opp med hjerter ti som Syd stakk med knekten, og nå
var det ikke lenger mulig å bete. Motstanderne fikk bare et stikk i ruter, to i hjerter samt trumf
ess. Hvis Syd imidlertid overlater til Nord å stjele hjerteren samt legge ned kløver ess, blir det så
vidt jeg kan se bet. Når Syd kommer inn på hjerter, spiller han en trumf til, og dermed får N-S tre
hjerterstikk i tillegg til de to essene. Tar jeg feil, hører jeg gjerne fra dere.
Deltakerantallet fortsatte å stige. Årets første mix-turnering ble spilt onsdag 11. og samlet hele
55 par. Det ble som vanlig spilt en åpen pulje i Mabel med 24 par. I mixen ble det utrolig jevnt,
det skilte til slutt kun 11 poeng mellom første og fjerde plass. Per Arne Flått og Astrid Steen
Lybæk sto øverst da røyken hadde lagt seg, mens ektefelle Eva Falstad Flått og Geir Helgemo
måtte nøye seg med sølvet. Egil Nerheim og Randi Brænde la beslag på den siste pallplassen.
I åpen pulje ble det ny seier til Ragnar Davidsen og Robert Althe foran Tommy Arctander Lødding
– Geir Holthe og Jonny Bergin – Einar Småvatn.
Spill 5 N/N-S
 QJ8
972
K10543
A3
 A7643
 109
53
QJ64
76
J982
10875
642
 K52
AK108
AQ
KQJ9
Dette var et interessant slemspill:
Det er ikke så unaturlig å havne i 6 NT, og det var det da også mange som gjorde. Med f.eks. spar
ess i utspill er det ingen problemer å vinne 12 stikk. Etter å ha tatt ess, dame i ruter og
kløverstikkene, blir Øst skvis i rødt på den siste sparen. Hvis Vest derimot dukker spar to ganger,
noe faktisk Åge Paulsen klarte, må det annen lut til. Etter spar konge, ruter ess, dame og fire
kløverstikk ser det slik ut:
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E764
5 3
-

 D Kn
9 7
K 10
-

 10
D Kn 6
Kn 9
-

52
E K 10 8
Bordet får komme inn på spar knekt, og nå følger tre ganger hjerter. Øst er innspilt og må gi ruter
opp i saks.
Torsdagen samlet 54 par i A og 23 i B. I sistnevnte gruppe var det knallhard kamp om topplassen,
og til slutt kunne vi ikke skille Ronny Søttar – Hilde Skar og Jean Campbell – Ingeborg Haakenstad.
De delte seieren med 47 plusspoeng. Kun to poeng etter fulgte Britt Margareth Dalen og Olav
Omsberg.
I A-gruppa vant Pål Arne Mediå – Einar Småvatn foran Anne Christine og Rune Arnesen og Helge
Stanghelle – Gerd Marit Harding.
Her spilte makker Per B. Sundseth godt i en noe hardmeldt 3 NT i spill 3:
S/Ø-V
 AQ6
K8
Q72
QJ742
 KJ10753
2
732
A1065
A1096
J53
A10986
 984
QJ94
K84
K53
Vest åpnet med Multi 2 ruter, og makker hadde til 2 NT (egentlig 15-18) men den femte kløveren
fikk kompensere det manglende poenget. Øst spilte ut kløver ti som gikk til knekten, og hjerter
konge ble stukket med esset. På hjerterreturen gikk makker litt i boks men gjorde rett da han la
nieren og fulgte opp med to hjerterstikk til. Spar til damen og kløver mot bordet stakk Øst og
spilte en kløver til. Vest måtte beholde tre kort i ruter og saket flere spar. Nå spilte makker ruter
til damen og spar ess og mer spar satte Vest inn, og han måtte gi bordet det niende stikket for
ruter konge.
Her spilte jeg uforsiktig i starten men tok meg inn:
Spill 13 – N/alle
 A10982
1087632
6
4
 Q754
J9
AK54
AQ102
943
AK109752
J8
 KJ63
Q
KJ875
Q63

Bridge for Alle 2017
Tenerife 9. – 28. januar.
Meldingene gikk:
N
Ø
S
V
Pass pass 1 ru 2 kl
Dobl pass 2 sp 3 kl
3 sp pass rundt
Vest spilte ut kløver ess og skiftet til hjerter knekt som Øst stakk med kongen og spilte en liten
hjerter tilbake. Den skal jeg selvfølgelig la gå, men stakk med trumf og la ned spar konge. Motet
sank da Vest ikke fulgte, men nå måtte jeg stikke over med bordets ess og presse ut Østs
hjerterhonnør. Den trumfet jeg med spar knekt og stakk så over spar seks med åtteren i bordet.
Øst tok for spar dame og spilte ruter til kongen og esset, men siden Øst måtte følge på kløver
kunne jeg trumfe lavt i bordet, ta ut de gjenværende trumfene og resten av hjerterne sørget for
at kontrakten var i havn.
Fredag 13 var det klart for årets første hovedturnering som samlet hele 56 par i A og 31 i B. Vi
prøvde oss for en gangs skyld med 52 spill, fordelt med 28 på fredag og 24 på lørdag, og det så
ikke ut som noen hadde noe imot det. I A-gruppa ledet Bjørn Sture Valen – Henning Ødegaarden
etter fredagsspillingen, og de klarte å holde unna til sluttsignalet gikk. Harald Nordby – Per Bryde
Sundseth kom sterkt på lørdag og endte kun 5 poeng bak mens Rønnaug Asla og Svein Markussen la
beslag på bronseplassen. Vår internasjonale stjerne Geir Helgemo var også på plass men måtte
nøye seg med niende sammen med Per Arne Flått. I B-gruppa var det superjevnt etter fredagen,
men på lørdag kom Karsten og Jean Gill sterkt og vant ganske klart foran Thorleif Jacobsen – Arne
Håkon Laberg og Trevor og Grete Mo Storm. Arild Lysaker og Grethe Brandstorp som ledet store
deler av fredagen måtte nøye seg med 4. plassen.

Vinnere i A
Bjørn Sture Valen-Henning Ødegården

Vinnere i B
Karsten og Jean Gill

I spill 15 lønte det seg definitivt å holde kjeft som Øst:
S/N-S
 Q102
AKJ52
K10
KQ10
 J973
 K6
1093
Q6
AQ
J976542
AJ93
87
 A854
874
83
6542
Etter pass fra Syd åpnet Vest med 1 kløver, og Nord meldte inn 1 NT. Nå kan det være fristende å
prøve 2 ruter som Øst, men Per B. Sundseth sa pass for ikke å lede motparten over i en
majorkontrakt. Det ble pass rundt og ruter seks ut til esset og ruter dame til kongen. Nord la ned
kløver konge som han fikk for, hjerter ess, spar til esset og hjerter til knekten. Per fikk damen,
og taket datt ned for Nord som ikke fikk et eneste stikk til. Tre sonebeter var ”ensamtopp” til Per
og Harald.
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I spill 42 spilte Per seg til en ny, ren topp:
Ø/Alle
 AK3
K65
K106
K1087
 Q109842
 65
10
9843
AQ5
J873
AQ2
963
 J7
AQJ72
942
J54
Meldingene gikk:
Ø
S
V
N
Pass pass 1 sp 1 NT
Pass 2 ru 2 sp pass
Pass 3 NT pass 4 hj
Pass rundt
Spar seks ut til knekt, dame og ess, hjerter til knekten og kløver til tieren. Tre ganger hjerter tok
ut motpartens trumf, og så fulgte kløver til dame og konge og mer kløver til esset. Med fem kort
igjen var stillingen:
K3
K 10
8
 10 9 8
5
E D
Kn 8 7 3
7
7
9 4 2
Vest fridde seg med spar til esset, men på kløver åtte var han utsatt for en type skvis. Kaster han
ruter dame, spiller Per ruter ti og kongen blir god. Han kastet en spar, men da stjal Per en spar
og spilte ruter mot kongen. 11 stikk var han helt alene om.
I spill 47 var det et motspillspoeng:
S/Ø-V
 A5
A852
10762
1065
 QJ94
 K632
KQ73
1064
K
84
A983
KJ42
 1087
J9
AQJ953
Q7
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Du sitter Syd med følgende kort og ser Vests hånd etter meldingsforløpet:
S
V
N
Ø
2 ru dobl 3 ru 3 sp
Pass rundt
Utspill ruter ess og makker legger tieren. Hva fortsetter du med?
Makker har trolig ikke noen grunn til å legge tieren hvis ikke det er hjerter han vil ha, så det er
bare å sende i vei hjerter knekt. Hele fordelingen var:
Når makker kommer inn på trumf ess, får du en stjeling i hjerter, og bommer spillefører kløveren,
blir det til og med bet i kontrakten.

Rombestillinger - Paradise Park Fun Lifestyle Hotel
Mange av dere har deltatt på Bridge for Alle Tenerife i mange år, og kjenner hotellet og har
særønsker når det gjelder romtype og plassering i bygget.
Dessverre er det vanskelig å etterkomme dette når det gjelder plassering i bygget. De bestilte
romtypene kan nok ordnes, men det er vanskelig å tildele spesifikke rom. Ofte må det skje slik at
man kan bytte rom etter en dag eller 2-3.
Vi har orientert hotellet om at vi ønsker alle våre deltakere i rom så høyt opp som mulig, og i alle
fall ikke på bakkeplan.
Hotellet har i underkant av 1000 senger, og i januar er hotellet fullbooket frem til 22. januar.
Det betyr at det har vært ekstra vanskelig i år. Hotellet kan jo ikke kaste ut noen fra rommet for
å tildele det til oss, og de kan jo heller ikke la rom stå tomme for å tilfredsstille våre behov.
Vi i NBF gjør vårt ytterste for at særønsker blir hensyntatt. Per B.S. har møter med resepsjonen i
forkant av «store» dager, for å orientere om spesielle behov. Det kan være at noen ønsker rom
nær heis/HCP-rom/ikke trapper/separate senger/etc., men som sagt det er ikke mulig å
tilfredsstille alle.
De som er spesielt misfornøyde, bes om å kontakte resepsjonen for å høre om muligheten for
andre rom, og eventuelt når dette kan gjøres.
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Bridge for Alle på Paradise Park – januar 2016
Spilleinfo

Det blir bridgeturneringer hver dag fra mandag 9. til lørdag 28. januar, unntatt søndager,
med dagsturneringer mandag – torsdag og hovedturneringer sammenlagt fredag-lørdag. Ellers
kan en selvfølgelig når som helst samles på privat initiativ og ta et slag kort.

Tid

Alle dager fra kl 16.00 – 20.00

Spill

Normalt 24 pr dag, forhåndsdublerte.
Meldebokser og Bridgemate. I de fleste tilfellene
vil det spilles Monrad i begge puljer.

Sted

A-pulja spiller i Atlante - underetasjen i
restaurant Taurus, og på overbygget terrasse
utenfor. B-gruppa i Mabel i 6. etasje.
Mixturneringene på onsdager spilles i Atlante og
da er det åpen turnering i Mabel.
Deltakerantallet holder seg også i år veldig høyt,
og det betyr at det til tider kan bli trangt om
plass ved bordene. Av plasshensyn må B-gruppa i
Mabel begrenses til 20-21 bord. Hvis antallet
skulle overstige det, må noen flytte over til Agruppa i Atlante.

Røyking/lufting

Terrassen på toppen av hotellet (8. etasje –
Teide bar). Terrassen utenfor Taurus (utenfor
spillelokalet)

Servering

Ved begge spillesteder blir det satt opp
selvbetjent bar (Honesty bar) der en kan kjøpe
kaffe, vann og mineralvann.

Premiering

Vinnerne av hovedturneringer får premie gitt av
hotellet. Dessuten stiller eiendomsselskapet
Solmar Vest (omtale annet sted i bulletinen) med
premier i hovedturneringene. Restaurantkjeden
Gourmetland (omtale annet sted i bulletinen) gir
premier (rabatt på regningene), og for øvrig blir
det premier i form av tennisskjorter (med krave),
vin eller kortstokker i etui.

Generelt

Vi har ingen organisert forhåndspåmelding til
turneringene, men vi ønsker at de som vil spille,
stiller opp i god tid. Det er særlig viktig i år på
grunn av det store deltakerantallet.
Vi anmoder røykere og andre som tar seg en
luftetur om å følge nøye med på tiden slik at vi
slipper unødige forsinkelser.

Avgifter
For den første uka en deltar, betaler medlemmer av NBF (eller annet nordisk forbund) kr 690 og
for de neste ukene kr 200 pr uke. Ikke-medlemmer betaler kr 500 i tillegg. For deltakere som
ikke bor på hotellet er satsene kr 1090/300. Avgiften dekker også undervisning, bulletiner,
bridgepub osv.
Det er også mulig å delta på enkeltturneringer dersom det er plass. Avgiften per spiller er da 15
€ for kveldsturneringer og 35€ for hovedturneringer.

Puljeplassering
For å




kunne spille i B-puljen, må dette oppfylles:
en spiller med mindre enn 15 MP kan spille med hvem hun/han vil
spillerne i paret kan ikke ha mer enn 100 MP
dispensasjon kan gis i forkant av turneringen av TL

Alkohol og bridge
Mange av oss synes det kan være godt å leske seg med en øl eller et glass vin, men fortsatt er det
slik at vi ikke kombinerer det med aktiviteten i spillelokalet mellom kl. 16.00 og 20.00. Det er
alle muligheter til å leske seg på andre tidspunkter blant annet i bridgepuben (se lenger bak), og
de aller fleste ser ut til å være storfornøyd med ordningen.
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Program
Dato

Dag

Tid

Mabel

Atlante

Uke 2 – Program BFA Bridgefestival
16.jan

MAN

10:00 - 11:00
16:00 - 20:00

17.jan

TIRS

10:00 - 11:00
16:00 - 20:00

18.jan

ONS

10:00 - 11:00
16:00 - 20:00

19.jan

TORS

15:00 - 15:45
16:00 - 20:00

20.jan

FRE

10:00 - 11:00

20.-21. jan

FRE + LØR

16:00 - 20:00

Temabasert
undervisning B
Turnering B
Temabasert
undervisning A
Simultan B
Temabasert
undervisning B
Turnering åpen
Temabasert
undervisning B
Turnering B
Temabasert
undervisning A
Hoved B

Turnering A

Simultan A

Mixturnering

Turnering A

Hoved A

Uke 3 – Program BFA Bridgefestival
23.jan

MAN

10:00 - 11:00
16:00 - 20:00

24.jan

TIRS

10:00 - 11:00
16:00 - 20:00

25.jan

ONS

10:00 - 11:00
16:00 - 20:00

26.jan
27.jan
28.jan

TORS

15:00 - 15:45

FRE
LØR

16:00
16:00
15:00
19:00

–

20:00
20:00
19:00
19:45

Temabasert
undervisning B
Simultan B
Temabasert
undervisning A
Turnering B
Temabasert
undervisning B
Turnering åpen
Temabasert
undervisning B
Simultan B
Hoved B
Hoved B
Avslutning - alle

Simultan A

Turnering A

Mixturnering

Simultan A
Hoved A
Hoved A

Velkommen på terrassen
Det har blitt en hyggelig tradisjon at hotellet steller i stand et velkommenparty på terrassen
utenfor Atlante for å markere at bridgefestivalen er i gang. Kl 15 på mandag 9. hadde ca 100
personer innfunnet seg og kunne nyte leskende sangria pluss litt småmat. Per B. Sundseth og jeg
orienterte litt om opplegget for de tre ukene, og direktør Bruno Correa ønsket velkommen på
vegne av hotellet. Sola og de tilstedeværende smilte om kapp, og etter en snau times samvær og
småprat benket spillerne seg ved bordene.

Bridge for Alle 2017
Tenerife 9. – 28. januar.

Hotell Paradise Park
Måltider:

Det serveres tre hovedmåltider:
 Frokost i Restaurant Tenerife i
underetasjen: kl. 07.00 – 10.30
 Lunsj i restaurant Strelitzia i 1. etasje:
Kl. 13.00 – 15.00
 Middag i restaurant Tenerife:
Kl. 17.45 – 21.15
Vær oppmerksom på at menn i shorts ikke har
adgang til spisesalen ved middag.
Det er dessuten anledning til få kjøpt lettere
måltider, snacks og drikke i Bar Teide på
takterrassen, i Bar Piscina ved
svømmebassenget og i Bar Strelitzia i 1. etasje.
De som har bestilt halvpensjon (noe vi
anbefaler) som i utgangspunktet omfatter
frokost og middag, kan si ifra i resepsjonen
hvis de vil ha lunsj i stedet for middag neste
dag og få en kupong til dette. Det koster ikke
noe ekstra.
For å kunne føre mat og drikke på rommet må

en få stemplet romkortet sitt. Dette gjøres i
resepsjonen hvis du tar med ditt kredittkort.

Trimrom:

Det ligger et trimrom i 1.etasje. Alle romnøkler
vil oppgraderes slik at en får adgang til
rommet fra kl 08.00.

Underholdning:

Det er underholdning hver kveld i Bar Yaiza i
underetasjen, og det er normalt musikk i Bar
Strelitzia i 1. etasje.
Hotellet byr også på en rekke andre
muligheter, bl.a. et flott SPA, samt
konkurranser av ulike slag, men det vil føre for
langt å gå inn på alt her. Vi anbefaler alle å
orientere seg etter ankomst.

Internett/norsk TV:

Internett er tilgjengelig over hele hotellet. Det
er mulig å se norske tv-kanaler (NRK 1 og TV2)
på rommet.

Godt for både kropp og sjel!
Paradise Park har en flott SPA-avdeling (SPAradise), og vi har fått til en svært god avtale med
ledelsen av avdelingen. De har et kombinasjonsprogram for både menn og kvinner som i
utgangspunktet koster 85 euro. Tilbudet til bridgedeltagerne med ledsagere er 59 euro, dvs. ca 30
% reduksjon. De gir dessuten 5 % reduksjon (inkludert fri SPA) på alle andre typer behandling.
Ved bestilling oppgir du at du er fra Norwegian Bridge Group.
For mer utførlig info – se hjemmeside på Internett (SPAradise).

Morgenturer
Et par ganger per uke går vi en tur til stranden etter frokost kl. 09.00. Ruta går over fjellet bak
strandpromenaden og tar ca 50 minutter. Mulighetene for et forfriskende morgenbad i sjøen, før
hjemturen til fots eller med hotellbussen. Følg med på oppslagstavlen i resepsjonen.
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BRIDGEPUB
Bridgepuben i bar Teide på toppen av hotellet åpner i år mandag 9. januar, som vanlig etter
middag ca kl 21.15. Det blir i kjent stil Facit-spill og egen bar. Det er et populært tiltak, og det
kan nok lønne seg å være tidlig ute for å sikre seg en plass ved et av bordene, hvis det er bridge
du vil spille. Det er selvfølgelig mulig å bare komme opp for et sosialt samvær, en prat og en
forfriskning.

En kan kose seg med et glass vin og spille fasitbridge i Bridgepuben!

Dieselbil-forbud
Fra tirsdag kl 06 har Oslo innført forbud mot bruk av dieselbiler i hovedstaden. Forbudet gjelder
til kl 22, og er begrunnet med kaldt vær og stillestående luft. Bilistene har møtt forbudet med en
blanding av fortvilelse og forståelse, og forskerne er spente på hva effektene blir.

Hjernetrim
Hver tirsdag morgen legger jeg ut tre oppgaver på kontoret vårt i resepsjonen. Svarene må
leveres senest onsdag ved spillestart. Det blir premiering på hver oppgave.

Quiz
Det blir quiz hver onsdag (11-18-25.1). Oppgavene er av allmennkunnskaps art og blir tilgjengelige
både i Bar Teide og i Salon Paradise (bak resepsjonen) etter middag ca kl 21.15. Vi forutsetter at
ingen benytter seg av digitale medier, og en kan delta enten som enkeltperson eller lag. Det blir
som vanlig vin til vinnerne (inntil 2 flasker pr lag av husets vin).
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Hjernetrim 1
På den første hjernetrimmen kom det inn 13 svar , og så vidt jeg kan se har alle sammen klart å
finne fram til de rette svarene – imponerende!
Oppgave 1
Hege og Arne deler kr 200. Tredelen av det Hege får, er lik halvparten av det Arne får. Hvor mye
får hver av dem?
Svar: Hege får 120 kr og Arne 80.
Kristin Vigander var heldigst i loddtrekningen og får sin fortjente vinflaske.
Oppgave 2
Du har to timeglass. Det ene tømmes på 5 minutter og det andre på 3 minutter. Hvordan kan du
måle 7 minutter ved hjelp av de to måleglassene?
Svar: En måte er å snu begge glassene. Når 3 minutters glasset er tomt, starter en tidtakingen og
så snus 5 minuttersglasset en gang til når det er tomt. Når det er tømt for annen gang, er det gått
7 minutter.
Her var det Arild Lysaker som stakk av med vinflasken.
Oppgave 3
Per og Jonas løper i samme 100 meters løp Når Per er i mål, er Jonas kommet til 90 meters
merket. Per foreslår et nytt løp der han starter 10 meter bak startlinjen og Jonas som før. Hva
blir resultatet denne gangen?
Svar: Når Jonas er kommet til 90 meters merket er Per likt med ham og løper fra med 1 meter inn
mot streken.
Vi gratulerer Bjørn Buer med vin.

Tenerife-Quiz 1 – januar 2017
1. Hva slags type brennevin brukes i Irish coffee?
Whisky
2. Hva heter språket i Sør Afrika som i slekt med nederlandsk?
Afrikaans
3. Hvem har laget skulpturen ”Tenkeren»?
Auguste Rodin
4. Hva het den kjente norske kapteinen som falt under Måløy-raidet i 1941?
Martin Linge
5. Hva innebærer sportsuttrykket ”Drømmemilen”?
Å løpe en engelsk mil under 4 minutter
6. Hvor er Podemos et politisk parti?
I Spania
7. Hva kaller vi busken som på engelsk heter juniper og der bærene brukes som
smakstilsetning i gin?
Einer
8. Hvilken popartist i et kjent band het opprinnelig Richard Starkey?
Ringo Starr
9. Hva het kona til Isak i bibelen som han fikk sønnene Esau og Jacob med?
Rebekka
10. Hva kaller vi et maleri med gjennomsiktige, vannløselige farger?
Akvarell
11. Hva heter hovedstaden i Marokko?
Rabat
12. Hva kalles figuren som ofte var festet til baugen på et skip?
Gallionsfigur
13. Hva slags skapning er en horngjel?
En fisk
14. Hvor stor avstand er det mellom jorda og månen? (ca)
384 700 km
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15. Hva het den første nordmannen som vant Vasaloppet? Ekstrapoeng for året.
Ole Ellefsæther 1971
16. Hvem var statsminister i Norge i 1980?
Oddvar Nordlie
17. Hva heter Norges nasjonalfugl?
Fossekall
18. Når landet det første mennesket på månen? Ekstrapoeng for dato.
1969 21.7
19. Hvem sang Grand Prix sangen ”Voi, voi”?
Nora Brockstedt
20. Hvor mange pukler har en dromedar?
1
21. Hva het den tyske langrennsløperen som gikk for Spania i 2002 og ble tatt for doping?
Johan Mühlegg
22. Hva heter insektet som forårsaker spredning av sovesyke?
Tse tse flue
23. Hvor legger elven Duero?
På den iberiske halvøy, Spania og Portugal
24. I hvilket land heter allmennkringkasteren RAI?
Italia
25. Hvem har skrevet skuespillet «Dødsdansen»?
August Strindberg

Quiz-kveld
Den første onsdagsquizen 11.1 samlet 5 lag, og det var faktisk et enmannslag som oppnådde den
høyeste scoren. Svein E. Almlid noterte seg for imponerende 24 poeng av 27 mulige og var 2 ½
poeng foran Svein, Anne Lise, Fride og Roar. 3. plassen gikk til Olav, Ragnhild, Mads og Johan
med 19 ½.
Det blir ny quiz på onsdag kveld, og da håper vi på enda flere deltakere.
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Temabasert undervisning
Vi fortsetter ordningen med undervisning på dagtid, tre ganger pr uke som før i B-gruppa, men
opplegget blir litt annerledes enn tidligere. Vi baserer oss på praktisk spilling med ferdiglagte
kort og med gjennomgang av meldinger, spill og motspill etterpå. Vi tror det er en ordning som vil
gi deltakerne enda bedre utbytte enn kun teorigjennomgang. Spillerne setter seg 4 og 4 ved
bordene, og vi regner med å komme gjennom tre spill pr sesjon. Vi tror at også en del A-spillere
kan ha nytte av å delta på denne undervisningen der den første timen er onsdag 10.1 kl 10-11.
I uke 2 og 3 vil det også bli undervisning for A-gruppa. I år er det Tor Walle fra Nøtterøy som har
ansvaret. Tor er norgesmester for veteran par i 2005 og bronsevinner fra EM veteran lag i Tromsø
2015. Undervisningen blir tirsdager og fredager 10-11.

Undervisning B-gruppen
Onsdag 18.1

10-11

Onsdag 25.1

10-11

Torsdag 19.1

15-15.45

Torsdag 26.1

15-15.45

Mandag 23.1

10-11

Knut Kjærnsrød holder også i år temabasert undervisning mandager og
onsdager kl. 10-11 og torsdager kl. 15-15.45.

Undervisning A-gruppen
Fredag 20.1

10-11

Tirsdag 24.1

10-11

Norgesmester i veteran par i 2005 Tor Walle (lengst til
høyre på bildet) holder temabasert undervisning tirsdag i
de to siste ukene og fredag i midterste uken kl. 10:00 –
11:00. Tilbudet er åpen for alle.
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SPILLETIPS 2
To sjanser!
Du sitter Syd og spiller 4 spar med følgende ressurser:
652
E 6 3
E 9 4
Kn 8 7 5
 E K D Kn 10
9 4 2
K 6 5 3
E
Vest spiller ut spar tre, og hvordan skal du legge opp gjennomføringen?
Du har ni sikre stikk, og sitter ruteren 3-3, er det ikke noe problem. Du har imidlertid en
tilleggssjanse: Dukk en ruter og uansett retur tar du en runde trumf til og spiller ess og konge i
ruter. Sitter ikke fargen 3-3, er håpet at den som har tre trumf også har fire rutere.
Slik var det denne gangen:
V
Ø
943
87
K Kn 8
D 10 7 5
D 10 7 2
Kn 8
D 4 3
K 10 9 8 2

Sosial spasertur
Tirsdag morgen inviterte vi på en rusletur i nærområdet, og 9 stykker møtte opp i
hotellresepsjonen kl 09. Vi vandret bortover mot Las Americas og tok veien opp over den lille
fjellkammen og videre ned mot den flotte sandstranden Las Vistas. Noen av oss kastet oss ut i de
salte vover i det nydelige solskinnet, og deretter nøt vi forfriskninger på den svenske restauranten
ved siden av holdeplassen der vår hotellbuss stopper. Koselig tur, og vi tenker å gjenta det. Vi
setter opp en lapp på tavla vår i resepsjonen dagen i forveien, og det bare å møte opp.
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Bridge og alkohol
Etter Bridgetinget 2016s behandling av Disiplinærbestemmelsene, kan det være greit å gjenta noe
om våre regler for bridge og alkohol i Bridge for Alle på Tenerife.
Under undervisning og spilling på ettermiddagstid har vi et absolutt alkoholforbud, og de aller fleste
synes det er en utmerket ordning. En må heller ikke ha konsumert så mye på forhånd at det er til
sjenanse, men vi har opplevd svært få problemer med det. Etter at spilling/undervisning er over, er
det selvfølgelig tillatt å kose seg, og ved en evt. Facit-bridge etter middag gjelder selvfølgelig ikke
alkoholforbudet.

Skandinaviske utflukter
En billig og grei måte å komme seg rundt på Tenerife, er å delta på en av de utfluktene dette
selskapet har. Turene går til både Teide, Santa Cruz, Mascadalen og La Gomera for å nevne noen.
Lunsj med vin er inkludert, og turene, utenom til La Gomera (35 euro), koster bare 12 euro. Du må
finne deg i en demonstrasjon av siste nytt i kasjmir- og merinolamull, men det er ingen kjøpetvang.
Det ligger massevis av brosjyrer i området rundt hotellene, og info og påmelding kan skje i telefon
+34 664477373. Det er skandinavisktalende guider.

Været på Tenerife
Når du kommer til Tenerife, har du all anledning til å føle deg trygg på at du får et værmessig
positivt opphold. Dagtemperaturen i januar ligger normalt mellom 20 og 25 grader, og sola er en
hyppig gjest. Selvfølgelig kan det komme en regnskur, men ikke særlig ofte. Nord på øya er det noe
våtere, og der er også vekstfrodigheten større. I vannet holder temperaturen seg stabilt over 20
grader.
Det er en liten sjanse for at du kan oppleve et spesielt værfenomen under oppholdet her. Det kalles
Kalima og er en vind som kommer inn fra Sahara og fører med seg ørkenstøv slik at det blir disig og
temperaturen stiger. Sanden har en tendens til å legge seg på alt, men det varer sjelden mer enn et
par dager. Velkommen til sol og badeliv i tillegg til bridgen!

Bulletiner
I tillegg til denne bulletin som er trykket opp (sort/hvitt) og er tilgjengelig i begge spillelokalene, i
tillegg til at den legges på nett. Som vanlig vil det også bli produsert en avslutningsbulletin som
sendes dere på mail etter avsluttet festival.
Vi er veldig interessert i å få innlegg fra dere til bulletinene. Det kan handle om både bridge og
andre ting. Ikke minst er det hyggelig å få beretninger om turer dere har vært på (gjerne også noen
bilder) eller opplevelser av annen art. Tips om gode restauranter vil vi også gjerne ha.

Reisebrev fra etterhvert erfaren førstereisgutt
Jeg og min bedre halvdel ville se litt mer av Tenerife og vi hadde fri på fredag og fant ut at vi ville
ta en reise Tenerife rundt. Gikk da inn på nettet og meldte oss på en bussreise Nordia buss selskap
arrangerte.(ull tur)
Det var enkelt og melde oss på via nett, vi fikk bekreftelse at vi fikk plass og i tillegg ville vi få en
gave på grunn av at vi bestilte på nett. Anbefaler at dere bestiller på forhånd for bussen var helt
full.
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Fredagen kom og vi ble plukket opp av en buss ved inngangsdøren på Paradise Park,
vi kjørte kun i ca et kvarter så var vi fremme ved Nordias salgslokale der var det framvisning av
ullprodukter, det var ingen kjøpstvang men de fikk solgt mye, også til undertegnede.
Etter fremvisningen fikk vi lunsj før ferden gikk videre, gjennom pittoreske fjellandsbyer og
størknede lava strømmer kommer vi opp til Santiago del Teide, videre lenger opp i fjellet på trange
veier vil en majestetisk utsikt til Teide (3718 m.o.h.) åpne seg. Vi kjører videre til Carachico som
nesten ble begravd under et vulkansk utbrudd i 1706 det siste lava utbruddet på Tenerife var for
hundre år siden. På utsiktpunktet over Carachico tok vi en 1/2 times stopp hvor vi kunne leske oss
med både godt drikke, god mat og en fin utsikt.
Videre gikk ferden på nordsiden av øya til Icod de los Vinos med sitt
drageblodtre, som sies å være eldst i verden, videre så fikk vi prøvesmake
typiske viner og likører. Anbefaler dere å smake på den lokale Banan Beylisen,
den var nydelig(måtte kjøpe med en flaske). I den historiske delen ligger San
Markus kirken (den var dessverre stengt når vi var der) men skal vist være verdt
et besøk.

Deretter så kjørte vi mot den vakre Orotavadalen hvor appelsiner og
julestjernene vokste om hverandre, litt rart for oss nordmenn, vi kjørte videre
til flott gammel by som heter La Orotava
Vi passerte Puerto de la Cruz sørover til La Laguna (universitetsby som står på
Unescos verdensarvliste) Videre så stoppet vi på veien hjem kjørte vi innom
Candalaria for å se på katedralen og øyas skytshelgen de 9 guanchekongene.

På veien var vi også innom Aloe Vera fabrikk hvor vi fikk vår gave på grunn av at vi bestilte på nett.
Dette var en tur som jeg vil anbefale dere. Vi reiste kl 09.00 og var ikke tilbake til hotellet før ca
18.00.

Tom og Rita Danielsen
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Utflukter på Tenerife og La Gomera
Teide

Santa Cruz

Er hovedstaden på Tenerife. Den ligger på
østkysten 6-7 mil fra Los Cristianos, med gode
bussforbindelser. Det går dessuten motorvei
dit.
Er Spanias høyeste fjell med sine 3718 meter
over havet og ligger en drøy times kjøring fra
Los Cristianos. Med buss/bil kommer en opp til
ca. 2500 meter, og hvis forholdene er gunstige,
kan en ta en kabelbane opp til 3555 m.

Guimar

Loro Parque

Er en fantastisk dyrehage som ligger ved Puerto
de La Cruz, nordvest på Tenerife.

La Gomera

Ligger ca 5 mil nordøst for Los Cristianos og er
et område med flere pyramider som Thor
Heyerdahl mente beviste en link mellom Egypt
og Sentral-Amerika, en idé som nok er grundig
tilbakevist. Stedet har et stort
informasjonssenter som forteller mye om
Heyerdahls virksomhet. Det går bussturer dit.

Er naboøya til Tenerife, og det tar ca 1 time med ekspressbåt dit.
Øya har en fantastisk natur og er også kjent for sitt særegne
plystrespråk. Den har dessuten en spektakulær golfbane (La Tecina).
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Golf på Tenerife
Golfmulighetene er fortsatt gode her nede. Vi har fortsatt en avtale om kjøp av billetter til 17
euro pr stykk på kortbanen Los Palos som ligger bare 5-10 min kjøring fra hotellet. Ordinær pris
pr runde er 28 euro.
Det blir også muligheter til å melde seg på søndagsspilling på Adeje, Los Lagos til en hyggelig
pris. Der har vi et begrenset antall plasser, så det blir ”først til mølla”. De andre banene i
området bestiller dere selv, enten på nettet eller gjennom hotellet. Golf del Sur og Amarilla
som ligger ved flyplassen, koster 87 euro for en ordinær runde. Hvis du starter etter kl 14, kan
du få det atskillig rimeligere, men da kan det være en utfordring å komme helt rundt før mørket
faller på. Den nærmeste banen, Las Americas er noe dyrere.

Tenerife mot nye høyder
Tenerife opplever gode tider, og turistene strømmer til. Her gjelder ikke stagnasjonen i golf og
eiendomssalg som en opplever på det spanske fastlandet.
Golftilbudet utvides, og Tenerife er i ferd med å bli den beste øya for golfere med hele ni
baner, hvorav sju er med 18 hull. De fleste banene er tegnet av verdenskjente banearkitekter
som f.eks. Seve Ballesteros. Flertallet av banene ligger på sydsiden, men vil en ha en skikkelig
naturopplevelse, kan en kjøre gjennom Teide nasjonalpark og opp til den spektakulære
Buenavista som åpnet i 2003. her kan du blant annet ta et forfriskende bad i et såkalt
”evighetsbasseng”, lagt rett ut i klipper og hav, før du spiller de to siste hullene.
Du kan også ta en times båttur med en Fred Olsen ferge ut til naboøya La Gomera og spille den
meget spesielle banen La Tecina.
Hvis du vil ha flere detaljer om dette emnet, kan du gå til linken:
http://www.norskgolf.no/spesial/reiser/tenerife-mot-nye-høyder
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Mat og drikke utenfor hotellet
Det finnes mange gode spisesteder i Los Cristianos og i nabobyen Las Americas, og dere klarer
sikkert å finne fram til det meste, men her er et lite utvalg. Om dere trenger noe mer
informasjon så spør enten i resepsjonen eller snakk med Per eller Knut.

Taurus

Restaurantkjeden Gourmetland har etablert restaurant Taurus (i 2. etasje over spillelokalet i
Atlante) ved siden av hotellkomplekset. God mat og og underholdning! Kjeden har også mange
restauranter i Las Americas. Mer info på vår oppslagstavle v/resepsjonen.

Locanda Italiana

Italiensk restaurant med både inne- og uteservering som ligger i gata nedenfor hotellet og har
meget god mat til hyggelige priser og utmerket service.

Garibaldi

“Garibaldi, den beste restauranten på Tenerife”, fra en anmeldelse på Tripadvisor. En meget
bra restaurant beliggende i Las Americas.

El Molino Blanco

En særpreget restaurant som serverer utmerket mat ”mediterranean style”. Prismessig i det
øvre sjikt her på Tenerife, men godt under hva vi evt. måtte betale i Norge for tilsvarende. En
bør bestille bord på forhånd som kan gjøres på telefon (+34) 922 796 282. Restauranten (se
bildet nedenfor) ligger ikke så langt fra hotellet – en drosjetur på 8-10 €.
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Litt forskjellig informasjon
Horarios Minibuss

Timetabell for gratis skyttelbuss mellom hotellet og byen:
Fra hotellet.
Fra byen (trapp opp fra stranden)
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
Pause
Pause
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
Vi anbefaler å være ute i god tid, for det hender at sjåføren er litt «kjapp», spesielt fra byen.

Kontakt med oss

Per og Knut vil være å treffe på Plaza de los Deseos (nær resepsjonen) ca kl 08:30 hver dag unntatt
søndager. Ellers er det selvfølgelig bare å gripe fatt i oss ”live”.

Helsetjenester

Det er godt med helsetjenester i området. Kontakt resepsjonen eller oss, eller en kan ringe direkte:
Hospiten Healthcare Group som har 24 timers vakt på telefon: 922 750 032

Skandinavisktalende legekontor

Villar E Ibarra - åpent 24 timer i døgnet: 922 77 78 70/71
Residencial El Camisòn, local 32, Playa de las Americas

Pass på verdisakene!!

Vi har tidligere dessverre hatt noen tilfeller av at verdisaker som vesker, lommebøker,
fotoapparater, mobiltelefoner osv. blir snappet av uvedkommende, særlig nede i byen men også
utenfor butikken nedenfor hotellet. Pass derfor godt på tingene du har med deg!
Dessverre har det skjedd igjen. Et forsøk på nasking fra en baklomme ble stoppet, men ved to
tilfeller har kjeltringene åpnet glidelåsen i ryggsekken og fjernet lommeboken med innhold.
Et par av tilfellene har skjedd i området rundt butikken nedenfor hotellet.
Tirsdag 17. januar var det noen som ble stoppet av to personer som utga seg for å være fra politiet
som ba om å få se pass/legitimasjon, og like etter var lommebok og pass borte.
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Glade ungdommer på juniorleir

Her er fire glade jenter sammen med en fornøyd bestemor under Juniorleiren i 2014. På juniorleiren i
2016 var det ny deltakerrekord med 56 deltakere. Ny juniorleir arrangeres 30. juli – 4. august 2017 i
Drammen. Se mer informasjon under http://bridge.no/Laer-bridge.

Bridge et generasjonsspill

Her er familien Harding – Undem. De to små (i midten og til høyre ) har kanskje ikke startet for fullt
enda, men dette blir helt sikkert et farlig mixlag om noen år. I tillegg spiller alle i
besteforeldregenerasjonen bridge.
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Trenger du makker??
Vi har en tilnærmet makkergaranti under bridgefestivalen i januar, slik at du i de aller fleste tilfeller
får spille selv om du møter uten avtale med makker. Det løses som regel på den måten at vi setter
sammen spillere som møter makkerløse, men vi i staben trår også til hvis det ikke finnes andre
muligheter.
De som reiser alene kan også ta kontakt med Per Bryde Sundseth før arrangementet starter –
perbryde@gmail.com – slik at makkerbehovene blir registrert.

Victor Mollo
Victor Mollo er en av de mest elskede bridgeforfatterne. Han har skrevet mange instruktive
bøker, der den mest kjente er Card Play Technique, som han skrev sammen med Nico
Gardner. Det er dog Mollos humoristiske bøker som han er mest kjent for og som elskes av
en hel bridgeverden.
Bridgebutikk Ullevål har følgende Victor Mollo bøker til salgs. Introduksjon av bøkene på
svensk!
Victor Mollos Bridge in the Menagerie
tillhör de mest sålda bridgeböckerna genom tiderna. Alla kan relatera
till bokens karaktärer med Kalle Kanin i spetsen. Givarna är
genomgående briljanta och berättelserna fantastiska.
Språk: Engelsk. Antalet sidor: 168. Utgiven år: 2013 (nyreviderad
utgåva - första utgåvan kom 1965).
Pris: 250,- kr
The Hideous Hog, the Rueful Rabbit, Oscar the Owl, Papa the Greek
och alla de andra figurerna på Griffins Club introducerades i mitten på
1960-talet av Victor Mollo i hans klassiker Bridge in the Menagerie, en
bok som många anser vara den roligaste bridgebok som någonsin
skrivits.
De historier som finns i Diamonds Are the Hog's Best Friend har
tidigare förekommit i allehanda tidskrifter, men aldrig i bokform.
Språk: Engelsk. Antal sidor: 216. Utgiven år: 2013.
Pris: 250,- kr
De historier som finns i Last Call in the Menagerie har tidigare
förekommit i allehanda tidskrifter, men aldrig i bokform.
Detta är den fjärde och sista högt uppskattade boken som publicerats
efter Mollos bortgång.
Last Call in the Menagerie är utgiven exakt 50 år efter Bridge in the
Menagerie. Trots det känns bokens karaktärer nutida och Mollos givar
är fascinerande och roande som alltid!
Språk: Engelsk. Antalet sidor: 230. Utgiven år: 2015.
Pris: 250,- kr
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De historier som finns i Swings and Arrows har tidigare förekommit i
allehanda tidskrifter, men aldrig i bokform.
Detta är den tredje högt uppskattade boken, efter The Hog Takes to
Precision (2011) och Diamonds are the Hog's Best Friend(2013), som
publicerats efter Mollos bortgång.
Språk: Engelsk. Antal sidor: 196. Utgiven år: 2014.
Pris: 250,- kr

Vi har alltid trott att figurerna i Victor Mollos menageri varit
robberspelare och att deras Acol-system varit underordnat
geniala spelföringar. I denna samling får vi se en annan sida av
the Hideous Hog, då han upptäcker oanade möjligheter i
Precisionsklövern. Det betyder dock inte att det är samma
fördelar andra bridgespelare ser med det starka klöversystemet –
och spelar det egentligen någon roll vilket system Kalle Kanin
missbrukar?
Denna samling berättelser har tidigare aldrig publicerats i
bokform, utan endast förekommit i mindre kända
bridgetidskrifter.
Språk: Engelsk. Antal sidor: 208. Utgiven år: 2011.
Pris: 250,- kr

Följ med till bridgekluben Griffins, där vi får träffa mängder av
intressanta karaktärer som "Rueful Rabbit", "Hideous Hog" och
"Timothy the Toucan". Massor av intressanta brickor presenteras
och kommenteras av de olika karaktärerna.
Språk: Engelsk. Antal sidor: 208. Utgivningsår: 2001.
Pris: 170,- kr
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David Bird
Her presenterer vi tre gode bøker av David Bird som er kommet de siste årene. Du får kjøpt de i
Bridgebutikk Ullevål.
Fra den svenske introduksjonen til boken
Winning Duplicate Tactics av David Bird är en bok som alla som
vill vinna partävlingar bör läsa.
För att bli framgångsrik i partävling, måste du anpassa din
budgivning efter tävlingsformen. Det gäller att veta när man ska ta
en risk och bjuda med frenesi eller när det är läge att agera mer
konservativt. Det gäller att veta vilken medicin som är den rätta
vid olika tillfällen.
Också som spelförare och motspelare möter du samma dilemma.
Ska du riskera kontraktet i din jakt på ett övertrick? Ska du som
motspelare riskera att ge spelföraren ett extra stick i förhoppning
om att kunna straffa kontraktet?
Antal sidor: 238. Utgiven år: 2014.
Fra den svenske introduksjonen til boken
Alla läroböcker har ett standardråd i sang: att spela ut sin längsta
färg. Men hur bra är det? Finns det kanske andra saker att tänka
på?
David Bird bad sin vän, bridgepartner och tidigare kollega i
datorbranschen Taf Anthias att skriva ett program för att
undersöka lämpliga utspelsstrategier i sang, för att se om det är
skillnad i sang på olika nivåer. De undersökte sedan ett stort antal
händer. För varje hand gav programmet 5.000 givar, som det sedan
spelade igenom, för att se vilket utspel som gav bäst resultat i det
långa loppet. Eftersom det är skillnad mellan olika tävlingsformer,
skiljer författarna mellan de utspel som oftast straffar kontraktet
(bäst i fyrmanna) och de som vinner flest stick i genomsnitt (bäst i
partävling). Resultatet, som återges i Winning Notrump Leads, är i
stora delar överraskande.
Antalet sidor: 200. Utgiven år: 2011.
Fra den svenske introduksjonen til boken
Winning Suit Contract Leads är David Birds och Taf Anthias andra
bok på samma tema. I den första boken, Winning Notrump Leads,
undersökte de med datorhjälp vilka utspelsval som var de bästa i
sang. I denna bok handlar det istället om trumfkontrakt. Författarna
skiljer på de utspel som oftast straffar kontraktet, som de kallar bäst
i fyrmanna och de som vinner flest stick i genomsnitt, som de kallar
bäst i partävling. Bird och Anthias är själva förvånade över en del av
sina slutsatser. Ett bra exempel är det förakt, som många visar mot
utspel från två hackor, men som Bird & Anthias visar fungera bra
gång på gång.
Antal sidor: 233. Utgiven år: 2012.

Bridge for Alle 2017
Tenerife 9. – 28. januar.

Ett år med bridge av Daniel Gullberg
Daniel Gullberg er en av de unge fremadstormende svenske spillerne. Daniel er i midten av 20-årene
og har flere gode internasjonale plasseringer i juniorklassen. Han spilte på det vinnende svenske laget
i Åpent VM for juniorlag 2015. Samme år spilte han for Sverige som tok sølv i juniorklassen i EM for
ungdomslag i Tromsø.
Daniel Gullberg hadde et sabbatsår fra sine studier i sesongen 2012-13 og spilte mye bridge. I sin
første bok så får vi del i mange interessante spill. Han deler med oss de tre verste konvensjonene
etter hans mening.

Pris: 160,- kr

Boken fås kjøpt i Bridgebutikk Ullevål.
Fra den svenske introduksjonen til boken
Ett år med bridge av Daniel Gullberg
En av våra internationella stjärnor, Daniel Gullberg, debuterar med Ett år
med bridge. Över 200 sidor varvar Daniel tankar om de flesta aspekter av
spelet och bjuder på massor av intressanta och mångfacetterade givar.
Därutöver listas bl a bridgens bästa respektive sämsta bud. Essfrågan får
sig en rejäl känga. Den beslagtar ett värdefullt bud när utrymmet är
knappt och sätter dessutom handbojor på den ena spelaren. Därför är det
den näst sämsta konventionen i världen. Den allra sämsta konventionen?
Läs boken!
Antal sidor: 200. Utgiven år: 2016.

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.pdf
 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/bedriftsmesterkskapet_2
016.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.
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NM for Dame- og Veteranlag 2017 og Bedriftsmesterskapet 2017
Norsk Bridgeforbund inviterer alle damer og veteran til en helg fylt av bridge, god mat, mye latter og
trivelige med- og motspillere på Quality Hotel 33 på Økern i Oslo helgen 10. – 12. mars 2017. I tillegg
kan man delta i Bedriftsmesterskapet dersom man er minst to personer fra samme bedrift.
Selv om dette er Norgesmesterskap er tonen uformell og hyggen står i fokus for de aller fleste. Dette
er nok så nærme et norgesmesterskap kan komme Bridge for Alle. Derfor håper vi at du også vil være
med!

Bilder fra NM for Damelag 2013

Bilder fra NM for Damelag 2014

Bilder fra Bedriftsmesterskapet 2014 og 2015

Bilder fra NM for Damelag og Bedriftsmesterskapet 2015
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Ny bridgebok:

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.

Annet fra Bridgebutikk Ullevål
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. I alt 10 forskjellige
med 48 spill på hver.
Pris: 130,- kr pr stk
1.000,- kr for alle 10

Bridge for Alle 2017
Tenerife 9. – 28. januar.

INVITASJON TIL
BRIDGECRUISE

BRIDGECRUISE MED MS BERGENSFJORD 31.3
– 2.4.2017
Brevik Bridgeklubb inviterer Bridgecruise i månedsskiftet mars/april. Det blir turneringer både
fredag, lørdag og søndag, men hovedturneringen går lørdag.
Pris pr person er 1.820,- i innvendig dobbel lugar, det er et tillegg på kr 400,- for singel lugar.
Det er mye som er inkludert i prisen:






2 x Frokostbuffé
2 x all inklusive middagsbuffet, inkluderer øl, vin og mineralvann.
3 dager – Konferanserom/grupperom
Kaffe/te hele dagen og fruktpause
1 Internettilgang i konferanserommet Standard AV utstyr

Vær raske å melde dere på, slik at vi kan melde av lugarer så tidlig som mulig.
Bli med oss på en koselig tur og opplev vakre Vestlandet.
Velkommen skal dere være!
Mvh Brevik Bridgeklubb
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Storefjellfestivalen
NBFs Bridge for Alle konsept utvides med et nytt
arrangement i 2017. I begynnelsen av juni arrangeres det for
første gang en Bridge for Alle festival på Storefjell 1001
Resort Hotel. I forlengelsen av Storefjellfestivalen arrangeres
Storefjellturneringa slik at det blir bridge på hotellet fra
fredag 2. juni til søndag 11. juni.
Bridgen under Storefjellfestivalen er foreløpig planlagt slik:
 Bridgespilling på ettermiddag/tidlig kveld – kl. 16.00 – kl. 19/20.
 Bridgepub på kvelden etter middag med start ca. kl 21.30.
 Bridgeundervisning på formiddagen dersom det er stort nok ønske om det.
Storefjellturneringa er planlagt slik:
 Åpningsturnering fredag kveld.
 Storefjellturneringa lørdag og med avslutning til lunsj søndag 11. juni.
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. Ved opphold i
mer enn 3 døgn: fra 865.- kr pr. person pr døgn inkl. helpensjon. For prisdetaljer se bridge.no.

For mer informasjon om Storefjellfestivalen, se bridge.no.
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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 som ligger i Las Americas – meget god mat og fin service.

