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Innhold:

Svært vellykket januarfestival

Årets festival er den største vi har hatt i Los Cristianos på Tenerife. I alt 339
bridgespillere deltok mer eller mindre over den tre ukers lange festivalen. Rekord
ble det også i med 111 deltakende par i en enkelt turnering som faktisk skjedde to
ganger. Vi er allerede i gang med planleggingen av neste sesongs bridgefestivaler i
november og januar. Mer informasjon finner du langt bak i denne bulletinen.

Storefjellfestival
Nå flytter vi Bridge for Alle opplegget på fjellet også. Vi arrangerer en Bridge for
Alle festival på Storefjell 1001 Resort Hotel etter samme mal som på Tenerife.
Den går over åtte dager med start i pinsen. Hotellet arrangerer
Storefjellturneringa i helga etter at Storefjellfestivalen er ferdig. Dermed blir det
bridge på Storefjell i 10 dager. Mer informasjon finner du langt bak i denne
bulletinen.
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VIII Paradise Park og NBF Bridgefestival
Vel blåst!
Vi runder av for åttende gang i januar her på den største av Kanariøyene, og vi er overveldet av
tilbakemeldingene vi får. Det er så mange blide ansikter og rosende ord at vi blir rent forlegne.
Det inspirerer virkelig til videre innsats, og jeg truer ikke lenger med å slutte. Deltakelsen har
vært den største hittil, hele 339 spillere har vært innom og gjort en innsats ved kortbordet, og i
tillegg har vi hatt en del ledsagere som også har kost seg, men på andre steder. To ganger i uke 2
satte vi rekord med 111 par i sving samtidig, og skal vi tro alle uttalelsene, kan det bli nye
rekorder framover.
Været har ikke vært like fantastisk som i fjor, men vi har hatt masse sol og nesten ikke en
regndråpe så vidt jeg har registrert. Noe sykdom blir det alltid med så mange mennesker plassert
sammen, men mindre enn vanlig har jeg inntrykk av. Spesielt uheldig var 91-årige Leif Rostad fra
Fredrikstad som ankom glad og fornøyd sammen med familien søndag 22., men snublet på en
fortauskant, fikk et komplisert brudd i armen og måtte tilbringe tiden på sykehus i stedet for ved
bridgebordet. Vi ønsker god bedring og velkommen tilbake neste år, Lef!
Det er ikke lenge til neste Bridge for Alle-festival. Den går av stabelen på Storefjell i begynnelsen
av juni og er en nyskapning i Bridge for Alle-konseptet. Det blir et opplegg som ligner på Tenerife
med spilling, undervisning og bridge-pub, og vi har stor tro på at det blir et populært tiltak.
Storefjell er et fantastisk sted med mat i verdensklasse og ditto natur.

Takk for oss!

Knut Kjærnsrød
Bulletinredaktør

Per Bryde Sundseth
Arrangementsansvarlig

Takk til staben!
Som vanlig har vi hatt en dyktig stab som har sørget for en velsmurt
avvikling. Tom Danielsen (bildet) og Are Utvik har vært gode
turneringsledere, Rita Danielsen, Bjørg Sundseth og Lise Kjærnsrød
har vært flittige kortgivere, og Gøran Forsgren og Sten Bjertnes har
bidratt på flere felter. I tillegg hadde vi besøk av generalsekretær
Allan Livgård i 10 dager, og han bidro også på turneringsledersiden.
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En hilsen fra generalsekretæren

Hei og takk for sist!
Undertegnede skriver denne hilsen om bord på et av Norwegians moderne og flotte fly på vei
hjem fra Tenerife. Jeg var så heldig å få muligheten til å representere NBF i 10 flotte dager
sammen med dere, og vil takker dere alle for den flotte stemningen, den gode sportsånden og
alle de hyggelige samtalene vi hadde underveis.
Bridge for Alle på Tenerife er NBFs nest største arrangement etter Bridgefestivalen, men er minst
like viktig. Med Bridge for Alle ønsker vi å skape bridgearrangementer hvor det sosiale, den
hyggelige stemningen og de gode opplevelsene står i sentrum. Det var nå åttende januar
arrangementet vi hadde på Tenerife, og vi håper dette har blitt en tradisjon som kommer til å
fortsette i mange år til.
En spesiell takk går selvfølgelig til Per og Knut som legger ned en uvurderlig innsats for at vi alle
skal trives. Det er kanskje ikke så lett å legge merke til, men de står på døgnet rundt for å sørge
for at alle har det de trenger. Og med så mange deltakere skjer det alltids noe; det oppstår
sykdom, noen blir frastjålet eiendeler, det brekkes en arm eller et bein eller noen trenger tips til
en utflukt – men Per og Knut ordner opp!
En takk går også til alle andre som bidrar – Bridge for Alle er basert på frivillighet fra mennesker
som ønsker å gi et bidrag til bridgen. Så jeg håper dere alle vil tenke på det neste gang en
turneringsleder dømmer mot dere, dere er misfornøyd med romtildelingen på hotellet eller dere
blir bedt om å ikke drikke alkohol underveis i turneringen.
Vi ønsker å utvide Bridge for Alle – konseptet og er derfor veldig fornøyd med å lansere en ny
festival på Storefjell. Storefjell er et unikt høyfjellshotell plassert 1001 meter over havet på
Golsfjellet. Her er det fantastiske turmuligheter, flotte fasiliteter på hotellet og ikke minst
Storefjells meget kjente lunsjbuffet. Vi håper mange av dere vil ta turen til Storefjell i juni!
Det er alltid muligheter for å bli bedre, så også for Bridge for Alle. Mange av dere tar kontakt
med oss i staben underveis for å komme med forslag til forbedringer, og det er vi veldig
takknemlig for. Ikke alle ønsker kan etterkommes, særlig siden vi ofte får ønsker som spriker i
akkurat motsatt retning. Et typisk eksempel på dette er antall spill, hvor noen ønsker å spille
flere, mens andre mener det antallet vi spiller er mer enn nok. Vi håper at kompromissene vi
finner er akseptable for dere alle.
Jeg håper dere også fikk oppleve noe av det andre Tenerife kan by på. Personlig var jeg så heldig
at jeg fikk tatt taubanen opp på toppen av El Teide i år. Det er en majestetisk opplevelse å gå ut
av vognen på 3550 meter og skye utover skyene som ligger langt under en. Det er tre stier rundt
toppen, men legg merke til at man må ha søkt om tillatelse på forhånd for å få lov til å gå helt
opp på toppen på 3718 meter. Vi hadde ikke gjort det og tok heller en annen sti rundt toppen.
Det er egentlig mer enn nok, for luften er virkelig tynn der opp.
Tusen takk for denne gang og vi sees igjen på Storefjell i juni, Tenerife i november eller januar.
Vennlig hilsen

Allan Livgård
Generalsekretær i NBF
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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 2
Mandag 16. kunne vi notere ny rekord i antall par for festivalen vår med 66 par i A og 45 i B, 55 ½
bord. Imponerende! A-.gruppa ble en eneste lang triumfferd for Frode Tveito og Alf Markussen
som til slutt hadde hele 100 poeng til gode på Øystein Mauritzen og Stig Risberg som snek seg
foran Svein Markussen – Rønnaug Asla og Ruth og Arne Thomassen. Mellom disse parene skilte det
bare 7 poeng. B-gruppa ble millimeterjevn. Trevor og Grete Mo Storm vant, et par poeng foran
Anne Lise Rykkelid og Per Bryde Sundseth som igjen hadde bare et par tiendeler til gode på Erik
Engum og Anne Ringdal. Arild Lysaker og Grethe Brandstorp fulgte kun tre poeng etter.
Spill 3 bød på en utfordrende trumfsits, men den kunne vært håndtert, i alle fall slik spillet gikk
ved vårt bord:
S/Ø-V
7
KQ9
Q106
K105432
3
 J10862
AJ8532
1074
742
K95
J86
A9
 AKQ954
6
AJ83
Q7
Syd kom i 4 spar og fikk kløver ut til esset, hjerter til esset og ruter som ble dekket med tieren og
kongen. Ess, konge i trumf avslørte den leie sitsen, og nå må en forutsette fordelingen 5-3-3-2 hos
Øst. Spill ruter til damen, ta for hjerter konge med rutersak og stjel den stående hjerter dame.
Ta så for ruter knekt og stikk over kløver dame med bordets konge. Når du nå spiller kløver fra
bordet, må Øst sette i spar ti, og du undertrumfer. Øst må så spille spar opp i din saks.
S/Ø-V
 Q98
A1076
K2
K932
 J107
 62
843
KQJ952
J1064
9
J76
Q1085
 AK543
AQ8753
A4
I dette spillet (19) ga det stor pluss å melde slem og få 12 stikk, men du får alle 13 hvis du legger
inn en liten forsikring. Det var det bare Einar Lærum og Tore Gåsø som klarte. La oss si det
kommer hjerter ut. Den stikker du i bordet og kaster en ruter. Ta spar dame og spar konge og
spill så ruter konge og mer ruter mot hånden. Øst følger ikke, men har heller ikke flere trumf, og
dermed kan du stjele en ruter i bordet, hjem og ta ut siste trumf, og resten står.
Tirsdag 17. samlet 66 par i A og 42 i B, en liten nedgang fra dagen før, men fantastisk likevel. Rolf
Sjødal og Elisabeth Græsholt Sjødal sikret seieren i A snaue 10 poeng foran Terje Sæbø og Helge
Vallestad mens Ivar Barikmo og Bjarne Erlandsen kom på den tredje pallplassen.
I B-gruppa noterte Trevor og Grete Mo Storm seg for en ny triumf Kristin og Kjell Vigander. Britt
Margaretha Dalen og Olav Omsberg ble nummer tre. Tirsdagen var også simultanturnering som
samlet 470 par på landsbasis, og Grete og Trevor tok en meget sterk 2. plass, Rolf og Elisabeth
ble nummer 14, Britt og Olav nummer 15 og Kristin og Kjell nummer 18. Sterk innsats av Tenerifegjengen, altså!
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V/Alle

 AJ1097642
42
AJ
6

 853
A3
108762
QJ10

Q
KQJ1065
K953
AK

K
987
Q4
9875432
Spill4 ble særlig dramatisk ved ett bord. Trine Langemyr åpnet som Vest med 1 spar, og i tidens
fylde spurte ektemann Magnar etter ess med Blackwood. Det ble en liten kortslutning i tolkningen
av svaret, og siden han trodde han hadde alle essene, ble sluttkontrakten 7 NT. Syd, stakkar,
klarte ikke å spille hjerter ut. Det ble kløver, og grep Magnar begjærlig sjansen. Etter ess, konge i
kløver og alle sparstikkene ble Nord skvist i de røde fargene, og dermed føk storeslemmen hjem!
Det var det kun ett par til blant de nesten 230 i turneringen som klarte å få til. Det paret var
dessuten doblet, så dermed ble det ”bare” nesttopp til Trine og Magnar! Jeg kunne fått en
nesttopp på spill 14.
Ø/Ingen
 QJ65
6
J643
AKQ3
 A83
 10742
J92
Q107543
A10972
8
62
J9
 K9
AK8
KQ5
108754
Jeg åpnet som Syd med 1 NT, og svarte 2 ruter på makkers Stayman. Den doblet Vest, og makker
redoblet. Den skulle jeg selvfølgelig latt stå, men feig som jeg er, tok jeg ut i NT og spilte hjem 3
NT med 11 stikk som ga en grei pluss men langt unna 740 som den redoblede kontrakten med et
overstikk ville gitt.
Onsdag er Mix-dag her på Tenerife, og der deltok 68 par, mens åpen pulje i Mabel samlet 33. Pål
Mediå og Astrid Steen Lybæk snek seg noen få poeng foran Helen Johansen og Kjell Vidar Holmen,
mens det ble et stykke ned til Siri Gro Drivdal og Erik Jørgensen på tredje. I åpen pulje vant
Hallgeir og Tore Gåsø foran Mons Ivar Hestnes og Henrik Lunde og med Endre og Gaute Haugali på
tredje.
Torsdag 19 var vi tilbake på vanlig puljeinndeling, og det var nok noen som tok seg en hviledag,
siden det ”bare” ble 56 par i A og 38 i B. Bjørn Sture Valen og Egil Hansen tok en meget klar seier
i A, men bak dem var det tett. Svein Flyeland Gathe og Trond Koppang sikret seg 2.plassen mens
det skilte snaue tre poeng mellom de tre neste som var Vigdis Loftesnes – Arve Henden, Helge
Stanghelle – Gerd Marit Harding og pikelandslagets Sofie Græsholt Sjødal som dannet par med
mamma Elisabeth.
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Det var skikkelig krutt i spill 21:
N/N-S
53
QJ10865
AKJ98
 86543
 Q10
Q942
AKJ10876
A3
K94
106
4
 AKJ972
72
Q7532
Kontraktene varierte fra 6 kløver doblet med 12 stikk N-S til 4 hjerter med 10 stikk Ø-V. Mot
kløverkontrakten må det ruter ut for å bete siden sparen sitter så fordelaktig at det forsvinner
fem rutere på Nords hånd.
Fredag og lørdag var det klart for en ny hovedturnering, og der ble det tangering av rekord. 69
par stilte opp i A og 42 i B. I A-gruppa var det ingen som kunne true Hallgeir Gåsø og Frode Tveito
som tidlig parkerte seg på bord 1 og ble der. Svein Markussen og Rønnaug Asla fikk en ny god
plassering på sølvplass og Einar Asbjørn Brenne og Per Heide tok den siste pallplassen. I B ble det
klar seier til Kirsten Holm og Per Bryde Sundseth foran Kjellaug Vik og Randi Brænde og med Jean
og Marit Perrone på tredje.

Vinnerne av hovedturneringen i A, flankert
av Astrid Steen Lybæk og Eva Flått.

Vinnerne av hovedturneringen i B.

I spill 20 (20.1) kunne Erik Jørgensen og Siri Gro Drivdal notere den noe uvanlige scoren 1240:
Siri åpnet med 2 ruter som var Multi, og Erik meldte 2 hjerter. Den doblet Syd, og Siris redobling
viste 4-4-1-4 og 17+. Erik lot den stå, og da røyken hadde lagt seg, lå det ni stikk i Ø-V retning.
Det ble ”bare” nesttopp, for et par hadde klart å ta seg til 6 spar som ga 1430.
Lørdag måtte jeg hoppe inn noen spill for en som var forsinket fra båttur, og dette spillet var litt
interessant. Spill 40 V/Ingen
 Q964
KJ53
A10
QJ3
 A1075
 83
Q84
A96
K7632
84
4
K109862
 KJ2
1072
QJ95
A75
Makker åpnet som Nord med 1 kløver, jeg hoppet til 2 NT som jeg regnet med måtte vise 11-12
balanserte, og makker la på til 3. Liten ruter ut til tieren og spar til konge og ess. Mer ruter til
bordets ess, og jeg spilte så spar til min knekt, Øst la åtteren etterfulgt av treeren. Hjerter til
knekt og ess og Øst spilte mer hjerter som jeg stakk med kongen. Mye tyder på at Vest har
fordelingen 4-3-5-1 nå, men jeg valgte å undersøke ved å dra kløver knekt som Øst dekket med
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kongen, og esset tok stikket. Nå spilte jeg hjerter, og Vest kom inn. Hvis han nå spiller kløver, må
sparen sitte 3-3, og da topper jeg fargen, men han valgte å ta for ruter konge og spille mer ruter
til min dame. Dermed sto bordet. Spiller han spar i stedet for ruter, er oddsen for å ta finessen.

Bridgen i avslutningsuka
En del hadde reist hjem på søndag, men likevel samlet A–gruppa 36 par og B-gruppa hele 36 på
mandag 23. I A-gruppa vant Svein Markussen og Rønnaug Asla en komfortabel seier foran
gullbryllupfeireren Bjørn Sture Valen og Egil Hansen. Erik Jørgensen og Siri Gro Drivdal tok den
tredje pallplassen. I B-gruppa var Elsa og Rolf Undem best foran Grethe Stenehjem og Elisif
Reymert og med Hilde og Odd Aulie på tredje. I det aller første spillet viste det seg riktig å være
litt djerv.
N/Ingen
 A109
K63
J53
KJ52
 KJ7642
3
QJ92
A874
7
Q842
83
AQ96
 Q85
105
AK1096
1074
Nord åpnet med 1 kløver, makker hadde ingen god hånd å melde inn med, og Syd sa 1 NT. Nå
dristet jeg meg utenfor sonen til 2 spar, makker foreslo 2 NT på sin åpningshånd, og etter 3
hjerter fra meg, la han forståelig nok på til 4. Kløver ut som jeg tok med damen og spilte spar til
knekten og esset. Ny kløver til esset og liten ruter kongen hos Syd. Jeg stjal tredje kløverrunde og
spilte spar konge og spar til stjeling som renset den fargen. Ny ruter fra bordet, og Syd torde ikke
annet enn å sette i esset som ble trumfet. Hjerter dame ble dekket med kongen og esset, ruter
dame innkassert og på fjerde kløver satte Syd i hjerter ti, og dermed var det klart for 11 stikk
som ga nesttopp. 420 gir for øvrig like mye, så det spilte ingen rolle hva Syd foretok seg.
I spill 23 måtte en være påpasselig med ikke å bli innspilt:
S/Alle
 9843
43
104
J10432
 Q76
 KJ5
AQ72
J65
QJ75
K962
K8
AQ6
 A102
K1098
A83
975
Ved vårt bord åpnet Vest med 1 NT og ble etter hvert spillefører i 3 av den sorten. Når kortene
kommer på bordet, vet du at makker antagelig er totalblank, og det gjelder at du ikke må gi bort
tre stikk i hjerter. Ved ett bord kom det spar ut til esset og mer spar. Ruter knekt fikk løpe rundt,
kløver til damen og ruter fra bordet. Syd la lavt igjen, og nå kan spillefører ta sine svarte stikk og
sette Syd inn på ruter ess. Dermed må han åpner hjerteren og sikre 11 stikk til spillefører som
imidlertid ikke kjente sin besøkelsestid og måtte nøye seg med 10.
Mandagen var for øvrig simultandag, og Svein og Rønnaug sikret seg 11.plass blant de 290 parene.
Grethe Stenehjem og Elisif Reymert tok en sterk 17.plass.
Tirsdag 24. var deltagelsen i A sunket til 22 par der det ble norsk/engelsk seier til Wenche Iminck
og Pat Sainsbury foran Viggo Karlstad og Kjell Brynjulf Andersen. Leif Arne Halleraker Og Einar Per
Salmo fylte ut pallen. I B-gruppa var deltakelsen betydelig større, hele 35 par var i sving her, og
Harald Bastiansen – Turid Tøsdal vant foran Karsten Gill og Kjellaug Vik og med Liv Kongelf –
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Mette Hugin på tredje. I spill to kunne du igjen støte på en lei trumfsits, og det var ikke mange
som klarte å spille hjem 4 spar, men det lar seg gjøre:
Ø/N-S
 972
AK107
A103
J97
 KQ843
J32
654
K6
QJ87542
842
K103
 AJ1065
Q98
9
AQ65
Ved flere bord var det åpnet med svake 2 ruter hos Øst, og ruter konge kom ut og ble stukket med
esset. Liten spar avslører allerede sitsen, og nå legger du tieren slik at Vest får for en honnør.
Ruter tilbake stjeler du, spiller en hjerter til kongen og trekker kløver knekt som dekkes med
kongen og damen. Hjerter dame og hjerter til esset etterfulgt av kløver ni som Øst igjen må
dekke. Vest kan ikke kaste åtteren og nå spilles han inn på den og må spille spar til bordets nier.
På den trettende hjerteren kaster du sin trettende kløver. Vest må stjele og spille spar opp igjen.
Kanskje ikke så rart at ikke mange greide den biffen. Gorm Nordstad havnet egentlig i feil
kontrakt på spill 11, men reparerte elegant til en ren topp:
S/Ingen
 653
Q1063
K3
AKJ5
 KQJ
 982
875
94
876
Q10542
Q872
1063
 A1074
AKJ2
AJ9
94
Han endte som Syd i 3 NT, og vi ser at i 4 hjerter er det 11 stikk uten å ty til finessebruk. Gorm
lot Vest beholde for spar konge, stakk damen og spilte kløver til finesse med knekten. Han fulgte
opp med ruter konge og ruterfinesse, og på de røde stikkene ble Vest skvist i de svarte slik at han
til syvende og sist kunne innkassere hele 12 stikk i NT, det var han helt alene om.
Den aller siste mix-turneringen i år samlet 35 par, mens den åpne pulja i Mabel hadde festivalens
minste oppslutning med 16.
Toril Anita Espe og Sjur Wie vant mixen foran Knut og Anne Marie Pettersen og Gro og Kåre
Tjeltveit, mens Ronny Søttar og Tore Gåsø tok en overlegen seier i den åpne. Her ble Svein
Weltzien – Morten Hermansen nummer to og Alf Markussen – Ivar Barikmo nummer tre.
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I spill 23 måtte du være litt påpasselig for ikke spille bort utgangen:
S/Alle
5
QJ654
J1042
J98
 Q1042
 AKJ987
A92
7
983
A65
1065
AQ7
 63
K1083
KQ7
K432
Nesten samtlige bord i begge puljer var i 4 spar og en god del gikk bet. Ved vårt bord kom det
hjerter ut til esset. Ruter ni fikk seile til Syd og mer hjerter ble stjålet. Ut med trumfen og en
hjerter til stjeles. Ruter ess og mer ruter spiller inn en av motstanderne som må løse kløverfargen
eller spille til dobbelrenons. Tar du kløverfinesse med damen, taper du to stikk i den fargen og
går bet.
Torsdag 26. var det totalt flere par på banen igjen med 30 i A og 36 i B. Knut og Anne Marie
Pettersen tok seg av A-gruppa foran undertegnede i par med Ragnhild Solum og Svein Markussen –
Rønnaug Asla. B-gruppa ble vunnet overlegent av Tomm Falch Notevarp – Per Berge foran Jean og
Marit Perrone som igjen hadde god margin til Harald Bastiansen – Turid Tøsdal. Torsdagen var
igjen simultandag, og Tomm og Per vant klart på landsbasis blant de 371 parene. Knut og Anne
Marie ble nummer 13 og Jean og Marit nummer 15.
Spill 23 bød på en artig sluttposisjon:
S/Alle
 Q4
A874
AK8
Q1064
 A6
 K85
K3
J1096
J9532
Q1076
KJ82
A7
 J109732
Q52
4
953
Jeg åpnet med 1 ruter i Vest, Nord meldte inn 1 NT, og etter at Syd hadde foreslått 2 spar, endte
jeg i 3 ruter. Spar dame ut til esset og ruter til Nords konge, mer spar til kongen og ny ruter til
esset. Nord forsøkte seg med en liten hjerter som gikk til knekten, damen og kongen, og en ny
hjerter stakk Nord merkelig nok ikke med esset slik at tieren tok stikk. Når jeg tok ut Nords
gjenværende trumf og stjal spar åtte på hånden, var Nord skvist. Kaster han kløver, spiller jeg
den fargen tre ganger med stjeling og knekten blir god. Kaster han hjerter, spiller jeg kløver til
esset og godspiller hjerter ni med stjeling.
Hva spiller du ut med denne hånden? Alle i sonen, og meldingene har gått:
S
V
N
Ø
1 kl
2 sp 3 ru pass
3 NT pass rundt
 KJ10962
85
J6
AJ7
Jeg satt og fingret lenge med spar konge, for hvis spillefører har ess, dame, spiller det ingen
rolle, mens spar konge kan felle en singel dame. Til slutt la jeg ned spar knekt likevel, og det ga
meg ergrelse langt ut i de små timer. Nå fikk spilleren sine 3 NT da han lot kløver ti seile, mens
spar konge gir tre bet! Hele spillet:
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S/Alle

 74
K7
KQ9853
K52

 KJ10962
85
J6
AJ7

Q
J9642
A1042
864
 A853
AQ103
7
Q1093

Den aller siste hovedturneringen i år samlet 32 par i A og 34 i B. I sistnevnte gikk seieren til
Kjellaug Vik sammen med utrolige Randi Brænde på 94 år! Like frisk og klar i hodet – vi håper vi
kan få det sånn! Annenplassen gikk til Tomm Falch Notevarp – Per Berge, og Helge Gundersen –
Ole Bratt Birkeland fikk den siste kontantpremien til Solmar Invest.

Vinnerne av hovedturneringen i A.

Vinnerne av hovedturneringen i B flankert av Knut og Per.

I A gikk Gorm Nordstad – Geir Holth til topps foran Bjørn Sture Valen – Egil Hansen og Viggo
Karlstad – Kjell Brynjulf Andersen. Spill 43 bød på innspill:
 K103
AQ76
K765
32
 Q4
 A9765
J104
K92
Q983
A
AQJ7
K986
 J82
853
J1042
1054
Meldingen gikk:
S
V
N
Ø
Pass 1 kl
dobl redobl
Pass pass 1 ru 3 sp
Pass 3 NT pass rundt
Det kom hjerter ut til knekten og mer hjerter ble stukket med esset, bordet fikk det tredje
hjerterstikket på kongen. Etter ruter ess og fire ganger kløver fikk Nord et problem. Han måtte
holde hjerterstikket sitt og kongene i spar og ruter dobbel. Spar ess og mer spar spilte han inn, og
etter et hjerter- og et ruterstikk fikk jeg mitt niende på ruter dame.
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Spilletips 3 – Vår venn skvisen
Du spiller 4 spar som Syd med disse ressursene:
 D 10 9
9 6
Kn 10 6 2
K D 7 4
 E K Kn 8 5
E D
8 4 3
E 5 2
Meldingene har gått:
S
V
N
Ø
1 sp dobl 2 sp pass
4 sp pass rundt
Vest starter med ess, konge, dame i ruter og spiller en fjerde ruter som Øst stjeler og du stjeler
over. Hvor skal du hente det tiende stikket?
Etter meldingene å dømme, sitter hjerter konge hos Vest så finessen er ikke noe alternativ.
Kløveren 3-3 er en annen mulighet, men tilleggssjansen er at Vest også har 4-kort kløver. Du tar
for hjerter ess og spiller alle trumfene. Når det sitter sånn:
73
642
K Kn 3
10 8 7 5 4 2
E K D 7
9 5
Kn 10 9 8
6 3
På den siste trumfen må Vest enten sake hjerter konge eller gi opp holdet i kløver.

Bridgen i høyden
Baren vår, Teide på toppen av hotellet er like populær som tidligere. Det går som regel ikke
mange minuttene etter åpning kl 21 før deltakere er på plass og samler seg om Facit-spillene som
vi serverer 16 av hver kveld. På det meste var 16 bord i sving der oppe, og det er det maksimale
av det vi kan få plass til i lokalet. Selv på avslutningskvelden fredag 26 var det flere som lot seg
friste til å utfordre bridgekunnskapene. Flere har uttrykt et ønske om at lokalene kunne være litt
mer tiltalende, men det er dessverre ikke så mye vi kan gjøre med det.
Jeg er ikke noe nattmenneske og er ikke så ofte der oppe, men det hender, og da kan jeg klare å
tabbe meg ut på denne måten:
 Kn 6
Kn 10 5 4
K 10 3
D 9 5 3
85
 K 10 9 7 2
6
D 8 3
E D 9 8 4
7 6 2
K Kn 8 7 2
E 10
ED43
E K 9 7 2
Kn 5
6 4
Meldingene gikk:
S
V
N
Ø
1 hj pass 2 hj pass
Pass 2 NT 3 hj pass
4 hj pass rundt
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Liten kløver ut til esset og mer kløver til kongen. Ruter ess og ruter til kongen. Nå dro jeg hjerter
knekt som holdt, og så hadde jeg glemt at kløver knekt fortsatt var inne og dro kløver ni som jeg
skulle presse Øst med. Han la liten ruter, jeg kastet en spar og virkeligheten slo brutalt innover
meg da Vest fikk for knekten. Jeg skal selvfølgelig bare spille spar knekt som dekkes med konge
og ess, spar dame og spar til stjeling. Nå kan jeg spille kløver dame, og det spiller ingen rolle hva
Øst finner på.
Det er ikke ofte at en svak 2-åpner melder fargen sin to ganger til og at det er riktig!
D Kn 9 8 7 5
E Kn 10 9
D 6 5
E875
 K D Kn 9 6 4
4 2
E
K D 6 4
8 3
10 7 2
Kn 9 4 3
 10 3 2
K 10 6 3
7 5 2
E K 8
Alle i sonen og meldingene gikk:
N
Ø
S
V
2 hj 2 sp 3 hj 3 sp
4 hj 4 sp pass pass
5 hj! Pass pas
dobl
Pass rundt
Spar konge ut, og det var ingen mulighet til å nekte 11 stikk.

Sara sørget for forfriskninger.

Bridgepuben var like populær som tidligere.

Claimet 7 NT
I bulletin 2 skrev jeg om et spill der spillefører etter utspillet gjorde krav på alle 13 stikkene i 7
NT, men der det vitterlig bare var 12 toppstikk og en hjerterfinesse måtte til for å få det
trettende. Det var ingen annen logisk måte å vinne kontrakten på. Turneringsleder dømte spillet
til å stå, men ga samtidig motparten 60 % på spillet. Denne avgjørelsen ble tatt på bakgrunn av at
motparten først hadde godtatt kravet men etterpå sett på spillet. Turneringsledere jeg har
snakket med i etterkant synes denne avgjørelsen var holdbar, men understreker at hvis det hadde
blitt protestert umiddelbart, ”ville selv ikke Geir Helgemo fått lov til å ta noen finesse”. Jeg
synes tilfellet er interessant. Hva om damen hadde sittet dobbel bak? Da ville motstanderne
sannsynligvis fått en ren null i forhold til om den logiske finessen ville blitt tatt.
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The Serendipity Factor eller griseflaksen.
Denne utrolige historien fikk jeg fra Julius Moe som har funnet den i en engelsk avis.
Pinnacle er et spesielt kortspill som antageligvis ikke så mange her hjemme kjenner. Så vidt jeg
vet var det ganske populært blant sjømenn før i tiden, og jeg traff på det under studier i
Newcastle.
Kortstokken består av 48 kort, og det er ikke noe kort lavere enn nier. Til overmål er det to
spardamer, to hjerteress, ja, faktisk er det slik at alle kortene har sin tvilling. Rekkefølgen av
kortene er også litt spesiell, esset er høyest, men deretter følger tieren!
Historien går som følger: Vennen til forfatteren av spalten, la oss kalle ham John, er en hengiven
Pinnacle-spiller men aner ingen ting om bridge. En kveld på klubben var det imidlertid ikke nok
spillere til et slag Pinnacle, og han gikk med på å prøve seg som bridgespiller, han syntes ikke det
så veldig komplisert ut.
Dette var spillet:
32
D 6 3
D 3 2
K D Kn 10 6
65
 Kn 4
9 8 7
K Kn 10 2
10 9 8 7
K Kn 6
5 4 3 2
E 9 8 7
 E K D 10 9 8 7
E 5 4
E 5 4
Meldingene gikk med John i Syd:
Ø
S
V
N
1 kl
2 kl
pass 3 NT
Pass 6 sp pass rundt
Kløver to kom ut til kongen, esset og stjeling, og John så umiddelbart at det kunne være
vanskelig å komme inn på bordet for å hente stikkene. Han bestemte seg for å cashe sparstikkene
for at Øst kanskje kunne sake seg bort og satte i vei med spar ess og spar ti som han anså som det
nest høyeste kortet i fargen, Pinnacle-frelst som han var. Øst protesterte siden han i virkeligheten
var inne på knekten, men det burde han ikke vært. Han var nødt til spille inn bordet, og dermed
sto kontrakten.
Skal vi tro artikkelforfatteren, spiller ikke John Pinnacle lenger – du får ikke dratt ham bort fra
bridgebordet!

Forbundspoeng
Gledelig melding: Fra og med i år har NBF innført forbundspoeng i hovedturneringene her på
Tenerife!

Noe vi alle kan lære av
Evigunge og sprudlende Elisif Reymert kan fortelle om sin makkers flotte reaksjon hvis Elisif skulle
foreta seg noe uheldig ved bridgebordet. Med blid røst kommer det: ” Jeg kjenner det ingen
steder!”

Tradisjonell avslutning
Det har etter hvert blitt en tradisjon å avslutte januarfestivalen vår med en fellessamling i 6.
etasje Mabel når spillingen er ferdig på lørdag. Så også i år, og heldigvis er det mange som følger
oppfordringen om å møte opp til premieutdeling og litt ”takk for oss”. Jeg lot meg som vanlig
”presse” til en liten trall og både A- og B- spillerne fikk sine velfortjente premier. Vinnerne i hver
gruppe får en ukes hotellopphold, og sølv og bronsevinnerne får ”hard cash” fra
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eiendomsselskapet Solmar Vest. Det var mange godord å høre fra deltakerne, og påmeldingene til
de neste arrangementene er allerede begynt å komme.

Camilo – vårt ”annet hjem” på Tenerife
Vi har også tidligere år besøkt den norske restauranten Camilo som ligger nede på Las Vistas
stranda. I år har vi imidlertid besøkt det flittigere enn noensinne. To ganger har vi hatt samling
med sild og dansk rugbrød, den ene gangen med hele 36 deltakere! I tillegg har vi hatt samling
under både semifinale og finale under håndball-VM der Norge til slutt tok sølv. Under semifinalen
på fredag 27. sto naturlig nok stemningen i taket da laget vårt ganske sensasjonelt klarte å
beseire Kroatia etter nerveslitende ekstraomganger. Under begge kampene hadde vi eget lokale,
fredagen med middagsservering av torsk og Stroganoff, finaledagen søndag med sild og
rekeavocado.

Fra venstre på bildet: Knut Pettersen (Søvik BK), Astrid M. Lie (Nøtterøy BK), Sidsel Aronsen (skjult), Kari
Mette Walle, Tor Walle (Nøtterøy BK), Dag Aronsen (Sandefjord BK), Morten Hermansen (Golia BK), Anne
Marie Pettersen (Søvik BK)

Takk for god mottagelse og service!

Hjernetrim
Hver tirsdag morgen ble det lagt ut tre oppgaver på kontoret vårt i resepsjonen. Svarene måtte
være inne senest onsdag ved spillestart. Hver oppgave ble premiert.

Quiz
Quiz var det hver onsdag. Oppgavene var av allmennkunnskaps art og ble gjort tilgjengelige både
i Bar Teide og i Salon Paradise (bak resepsjonen) etter middag ca kl 21.15. Det ble forutsatt at
ingen benyttet seg av digitale medier. Det var som vanlig vin til vinnerne (inntil 2 flasker pr lag av
husets vin).

Hjernetrim i uke 2 - svar
Det var veldig hyggelig at det kom så mange som 17 løsninger på ukas hjernetrim. Det tyder på at
det er sport vi bør fortsette med.
Oppgave 1:
2/3 kg ost balanserer perfekt med 1/3 av den samme osten. Hva veier hele osten?
Svar: 2 kg
Vi gratulerer Grethe Brandstorp med vin
Oppgave 2:
Hvilket tall skiller seg fra de andre av 53-19-67-41-15-47-23?
Svar: 15, alle de andre er primtall
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Magnar og Trine Langemyr får dele en vin.
Oppgave 3:
En person sier til deg: Jeg kaster en mynt tre ganger. Får jeg kron to ganger, spanderer jeg en
runde. Hvis ikke, spanderer du. Lønner det seg for deg å si ja til veddemålet?
Svar: Nei, med tre kast er det 8 ulike mulige kombinasjoner av Mynt og Kron og bare 3 av disse
mulighetene inneholder akkurat 2 kron. Det betyr at du har 62,5 % sjanse til å tape veddemålet.
En vin på deling blir det også til Grethe Stenehjem og Elisif Reymert.

Hjernetrim 3
13 stykker leverte svar på den tredje hjernetrimmen, og det er helt tydelig at en stor del av de 2
% av befolkningen som klarer å løse Einsteins gåte befinner seg her på Tenerife. Imponerende!
Oppgave 1: Fortsett denne tall rekken: 1-1-2-3-5-?-?-?
Svar: Dette kalles en Fibonacci-rekke der summen av de to foregående tall blir det neste. Her
altså 8-13-21
Per og Liesel Boman var heldigst i trekningen og får en vinbong.
Oppgave 2: Onkel Krister spør nevøen sin, Leo: ”Hvor gammel er du nå?” Leo svarer: ” Jeg er tre
år yngre enn Paul, men om 6 år er Paul dobbelt så gammel som jeg er nå”
Svar: Leo er 9 år.
Torill og Einar Lærum kom ut fra bunken som vinvinnere.
Oppgave 3:
Dette er en klassisk logikkoppgave som kalles ” Einsteins gåte” uten at det er bevis for at han står
bak. Dette vet vi:
- Det er fem hus nummerert fra 1 til 5 som har fem forskjellige farger.
- I hvert hus bor en person med forskjellig nasjonalitet.
- Hver av beboerne foretrekker hver sin drikke, type røyk og har hvert sitt kjæledyr.
- Ingen av eierne har samme type favorittdrikk, favorittrøyk eller samme type kjæledyr.
- Du får i tillegg disse opplysningene
- Briten bor i det røde huset
- Svensken har en hund
- Eieren av det gule huset røyker Dunhill
- Dansken drikker te
- Det grønne huset står rett til venstre for det hvite huset
- Det grønne husets eier drikker kaffe
- Personen som røyker Pall Mall har fugler
- Eieren av det midterste huset drikker melk
- Nordmannen bor i det første huset
- Han som røyker Blends bor ved siden av en som eier katter
- Eieren som har hester bor ved siden av han som røyker Dunhill
- Han som røyker Blue Master drikker øl
- Tyskeren røyker Prince
- Nordmannen bor ved siden av det blå huset
- Han som røyker Blends bor ved siden av han som drikker vann
Påstanden er nå at kun 2 % av befolkningen greier å finne ut hvem som eier fisken.
Svar: På den såkalte Einsteins gåte var svaret at tyskeren eide fisken. Fordelingen var slik:
Hus
Gult
Blått
Rødt
Grønt
Hvitt
Nasjon
Nordmann
Danske
Brite
Tysker
Svenske
Dyr
Katter
Hester
Fugler
Fisk
Hund
Drikk
Vann
Te
Melk
Kaffe
Øl
Røyk
Dunhill
Blends
Pall Mall
Prince
Blue Master
Ragnhild Solum kan glede seg over festivalens siste vinbong

QUIZ 2 – 18.1.2017
Det var stor interesse for den andre quizen, og hele 12 lag leverte sine bidrag. Det var utrolig
mange flotte besvarelser, og best av alle var: Markussenx2, Eriksenx2 og Welander.
Som rett og slett ikke hadde bommet på et eneste spørsmål og dermed nådde maksimale 25
poeng. Velfortjent hyllest og laget får to vouchere vin som kan veksles inn i restaurant eller bar.
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På delt 2. plass med 23 poeng kom: Jean, Vibeke, Pål, Trine og Knut D sammen med ”Nøtterøyintelligentiaen” med: Liv, Elisif, Marit, Grethe, Kari, Sverre, Ellen og Elen.

Tenerife-quiz 2, med riktige svar
1. I hvilken sport forekommer uttrykket ”slashing”?
Ishockey
2. Hva het den skotske nasjonalpoeten som skrev ”Auld Lang Syne”
Robert Burns
3. Hva heter den vestligste av Kanariøyene?
El Hierro
4. Hvilket fotballag vant 1. divisjon i Norge i 2016?
Kristiansund
5. Hvem fikk Nobels Fredspris i 1979?
Mor Theresa
6. Hva heter hovedstaden i Uruguay?
Montevideo
7. Hvem er statsminister i Storbritannia?
Teresa May
8. Hvilken farge har multeblomster?
Hvite
9. Hva slags dyr er en Vombat?
Australsk pungrotte
10. Hvilken del av kroppen er en kardiolog ekspert på?
Hjertet
11. Hva heter Bysants i dag?
Istanbul
12. Hva betyr det latinske ordet rex?
Konge
13. Hvilken skikkelse i gresk mytologi ble straffet med at han måtte rulle en stein opp en
bakke, og hver gang han var på toppen, rullet steinen ned igjen?
Sisyfos
14. Når er det skuddår neste gang?
2020
15. Hvor døde Napoleon?
På St. Helena
16. Hvilken fisk kalles noen ganger for ”Nordens krokodille”?
Gjedde
17. Hva kalles læren om nervesystemet og dets lidelser?
Nevrologi
18. Hva er det som er kuleformet, har en diameter på ca 1,4 millioner km og en
overflatetemperatur på ca 6000 grader?
Sola
19. I hvilken religion er Shiva, Brahma og Vishna blant de viktigste guddommene?
Hinduismen
20. Hva slags dyr er en Monark?
En sommerfugl
21. Hvilken kjent norsk sanger forbinder vi ofte med ”Når kastanjene blomstrer i Bygdøy Alle”?
Jens Book Jensen
22. Hvem vant VM på skøyter all-round for menn i 1990?
Johan Olav Koss
23. Hva kaller vi raklene på selje?
Gåsunger
24. Hvem har skrevet romanen ”Snømannen”?
Jo Nesbø
25. Hva heter dyret som på svensk kalles Igelkott?
Pinnsvin
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Tenerife-quiz 3 - resultater
Den tredje og siste quizen i årets festival bød på en del utfordringer. Ingen visste at 8 timers
dagen i Norge ble innført allerede i 1919. Et lag var ganske nære med 1920 og fikk et halvt poeng
for det, men de aller fleste trodde den ordningen kom langt senere. Mikkelsmess ble spredd over
nesten hele året. Kun ett lag visste at det er 29. september. Syv lag leverte inn sine besvarelser,
og best ble:
Svein – Mons – Kjellaug – Sidsel og Ragnhild som scoret formidable 22 poeng av 25 mulige.
Vi gratulerer med vinbonger!
Nærmest fulgte:
Fride – Svein – og Anne Lise med 21
Og på bronseplass:
Asla – Markussen – Hansen med 19
De riktige svarene finner dere nedenfor.

Tenerife-Quiz 3 – januar 2017
1. Når ble 8-timers dag innført i Norge?
1919
2. Hun ble født i 1905 som Greta Lovise Gustafsson, men ble kjent som?
Greta Garbo
3. Hva slags dyr er Canis Lupus?
Ulv
4. Hva heter hovedstaden i Somalia?
Mogadishu
5. Hvilket metall har kjemisk tegn Au?
Gull
6. Hvem har flest VM-titler i skøyter all round for menn?
Sven Kramer
7. Hvilken lang og vannrik elv har navn etter et krigerfolk i gresk mytologi?
Amazonas
8. Hvor er retoromansk et offisielt språk?
Sveits
9. Hvilken ministerpost har Børge Brende?
Utenriksminister
10. Hvilket kallenavn fikk den tyske offiseren Erwin Rommel etter felttoget i Nord-Afrika?
Ørkenreven
11. Under hvilket annet navn kjenner vi fenomenet Aurora Borealis?
Nordlys
12. Hva er et annet navn på hestehov?
Leirfivel
13. Hvilket fotballag spiller sine kamper på Aker stadion?
Molde
14. Hvilken frukt forbinder vi med Isac Newton og tyngdekraften?
Eple
15. Når åpnet Ekofiskfeltet?
1971
16. Hva var etternavnet til dronning Silvia før hun giftet seg?
Sommerlath
17. Hvem fikk Nobels litteraturpris i 2016?
Bob Dylan
18. Hvem komponerte Finlandia?
Jean Sibelius
19. Hva er Henriette Schønberg Erken kjent for?
Kokebøker
20. Hvilken dato er Mikkelsmess?
29.9
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21. Hvilken sport spilles med en hvit eller orange ball som veier 2,7 gram?
Bordtennis
22. Hvilket land tilhører Azorene?
Portugal
23. Hva heter sommer på spansk?
verano
24. Fra hvilket sted i Lappland kommer Kristina i en populær Sven-Ingvars låt fra 1966?
Wilhelmina
25. Hvem bor i æresboligen ”Grotten”?
Jon Fosse

”Geordie lassies ”
Plutselig en dag sto de der. De hadde truffet en hyggelig mann i baren kvelden i forveien som
hadde invitert på bridge, og nå ville de prøve lykken i B-gruppa. Det viste seg at damene,
søstrene Enid og Sydney Wilson, var fra Newcastle, spesielt morsomt for meg som har tilbrakt
deler av utdanningsløpet mitt ved universitetet der og har et forhold til dialekten som er meget
spesiell og kalles ”geordie”. Menn og kvinner fra området omtales som ”lads and lassies”, herav
overskriften. Damene var uerfarne med bridge, men kastet seg inn i konkurransen med stor iver
og energi og var de i hvert fall ikke de som sinket avvikling av runden. Et fargerikt og hyggelig
innslag!

Stadig like populært med undervisning
Undervisningen i B-gruppa har vært mer populær enn noensinne. På det meste møtte det opp vel
50 stykker, og vi var aldri færre enn ca 30. Jeg hadde lagt det opp litt annerledes denne gang
med praktisk bridge der deltakerne først har meldt, så har jeg diktert kontrakt og utspill, og
etterpå har jeg vist spillet på skjerm og kommentert. Ordningen ble meget positivt mottatt, og
det er all grunn til å fortsette på denne måten. Tidspunktene har vært de samme som tidligere
med mandager og onsdager 10-11 og torsdager 15-15.45. Torsdagsundervisningen lider litt av at
spillerne begynner å komme inn i lokalet fra ca 15.30, så vi kommer nok til å endre tidspunkt. En
mulighet er å skyve starten fram til 14.30 og en annen er å ha samme start som de andre dagene,
10-11.
Her et par spill som Knut Kjærnsrød benyttet i sitt opplegg – spill 1:
742


D 9 5 2


K 9 8


K Kn 9
 K D Kn 10 5 3
8
D Kn
9 5 4 3
E6
E Kn 10 4
5 4
E D 10 6 2

98
K 7 6 3
E 10 7 6 3 2
7

Meldinger – spill 1, N/Ingen
N
Ø
S
V
pass pass 1 kl
2 sp
dobl pass 4 hj pass rundt
Utspill og spilleføring
Vest spiller ut spar konge, og Syd stikker med esset. Han spiller en liten kløver til
bordets konge og tar trumffinessen. Det er viktig å spille nieren først! Spiller man
damen først, kommer en inn på håndens hjerter ti og kommer ikke inn på bordet
igjen for å ta en ny finesse.
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Spill 3:

 D Kn10 8 5
K 4
Kn 3 2
K D 10

E4
E Kn 10 2
K 9 4
Kn 7 6 5

K72
D 6 5
E 10 5
E 8 4 2

953
9 8 7 3
D 8 7 6
9 3

Meldinger spill 3 - S/Ø-V
S
V
N
Ø
1 kl
1 sp dobl pass
1 NT pass 3 NT pass rundt
Utspill og spilleføring
Vest spiller ut spar dame, og den kritiske fargen er hjerter. Du er temmelig sikker på at Vest har
kongen siden han meldte inn, så finessen går. Det viktige er å spille liten hjerter fra hånden og
ikke damen. Spill liten hjerter også en gang til fra hånden. Når kongen kommer på, har du fire
stikk i fargen. Spiller du damen først, dekker Vest, og du har bare tre.
Spillene fra undervisningen finner du her: http://bridgeforalle.org/Kursmateriell

Undervisning – åpen gruppe
I tillegg til Knut Kjærnsrøds undervisning for spillere i
B-gruppen holdt Tor Walle (lengst til høyre på bildet)
temabasert undervisning myntet på spillere i Agruppen. Tilbudet var imidlertid selvsagt også åpent
for alle.
Dette var også lagt opp som «praktisk» bridge med 34 spill hver av gangene. I overkant av 20 deltakere i
snitt under leksjonene.
Alle dagene var det en lydhør og ivrig forsamling.
Tidsrammen kunne bli litt snau, men noen minutter
over var greit for alle. Flere mente de lærte noe nytt.
Kanskje de fikk repetert noe de skulle ha lært
tidligere. Interessen for tiltaket viste seg å være stor.
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Bondefanget av "Skandinaviska Utflykter"
Vi hadde lenge ønsket oss en tur til Gomera, og bestemte oss for å dra på onsdag fordi Tore og Inger,
også fra Kolbotn, allerede hadde bestilt en slik tur. Vi syntes det ville være hyggelig å reise sammen.
Som alle vet er Gomera den minste av de bebodde Kanariøyene, med et innbygger antall på under 30
000. I følge Wikipedia er den lite preget av turisme, en sannhet med modifikasjoner. Øya er 22 km på
det bredeste, og høyeste topp er på 1487 m.
Landskapet er på et vis vilt. Veiene er relativt gode, sikkert EU finansierte. Veiene er mildt sagt
svingete. Ikke noe for skvetne sjåfører. Landskapet er øde, bortsett fra noen få "tettbygde" plasser.
San Sebastian er hovedstaden. Columbus brukte dette som siste havn før han la ut på Atlanterhavet i
1492. Ellers brukte urbefolkningen et plystrespråk for å kunne kommunisere over lange og
uframkommelige avstander. Dette språket, El Silvo, lever den dag i dag, og det undervises i språket
på universitetet på Gomera.
Vi skulle altså reise til dette "paradiset" med "Skandinaviska Utflykter". Årsaken var lav pris.
Ikke gjør det!! Vi følte det som rent bondefangeri.
Først ble vi hentet på hotellet. Greit nok. Tore og Inger var ombord i bussen før oss. Ved neste hotell
fikk de beskjed om at de ikke fikk være med. I følge arrangøren var årsaken at de ikke hadde booket
denne turen. Det var rent tull. I tillegg står det i brosjyren at "Anmelan er inte nødvendig"!! Så Inger
og Tore ble lempet av bussen. Selskapet klarte ikke å ta vare på en situasjon hvor de tydelig fikk flere
passasjerer enn de hadde tenkt seg. I tillegg: Når vi kom ned til havnen sa den svenske guiden at vi
skulle gå over i en "mindre og billigere buss". Dette var en buss hvor det knapt var plass til mine lange
ben.
Vi kom til La Gomera klokken 1030, og presset oss inn i bussen. Vår guide for dagen var svensk, og
sikkert kunnskapsrik nok. Men han var fra Skåne!! Jeg var en av de som ikke forsto et ord av hva han
sa. For ikke å snakke om de danske passasjerene. Selv innfødte svensker har fra tid til annen problem
med å forstå dialekt fra Skåne.
Vi kjørte i 5 minutter til et industriområde, hvor det var et grottelignende rom. Vi ble sluset inn i
dette rommet, og fikk noe saft i et pappbeger. Deretter fikk vi et foredrag om sengetøy i ull. Det
varte i 1,5 timer!! Etter dette, og en salgsseanse av sengetøy, fikk vi 2 sandwich i en plastpakning og
dårlig rødvin i plastbeger. Vi dro videre fra dette sengetøy- og lunsj-oppholdet etter 2,5 timer. Da var
det gått 6 timer siden vi sto opp for å rekke bussen fra hotellet.
Guiden påsto at dette oppholdet var nødvendig for at turen vår skulle bli så billig. Etter vår
oppfatning: Fullstendig meningsløst! Det står ingen ting om sengetøyforedrag i brosjyren fra SU.
Vi dro videre i bussen gjennom det ville og interessante landskapet og passerte de småstedene vi
skulle se. Et par pauser underveis for å ta bilder. Etter hvert kom vi til nasjonalparken, som antagelig
er svært severdig. Der fikk vi 35 minutter, uten noen spesiell guiding.
Så tilbake til San Sebastian hvor vi ble sluppet ut av bussen 1 time før båten gikk, med beskjed om at
vi kunne gjøre hva vi ville. Ingen anvisning om hva vi for eks. burde prioritere i San Sebastian om vi
ville se noe spesielt.
Ja. Vi har vært på La Gomera. Og vi følte oss bondefanget av SU. Vi vet ikke hvordan opplegget til
andre turoperatører er, til 30 Euro mer. Men det skal lite til for å oppveie dette beløpet.
Så vår anbefaling er: Sjekk forskjellige turoperatører. Finn ut om det er noe bondefangeri. Ikke bruk
"Skandinaviska Utflykter" hvor du risikerer å tilbringe halve dagen inne i en grotte for å høre om ull,
for deretter å få "gratis lunsj med vin" i den samme grotten.
La Gomera er sikkert en fantastisk fin øy. Vi fikk det bare ikke helt med oss.
Reisebrev fra Per og Liesel Boman.

Mer negative opplevelser
Inger og Tore Nordberg bestilte den 18.1 pr telefon tur til Heyerdahls pyramider og til La Gomera med
Skandinaviska Utflykter. Bestillingene ble foretatt med ca 10 min mellomrom og begge turene ble
bekreftet over telefon. Turen til pyramidene 20.1 gikk greit selv om det ble litt voldsomt med 2,5
timer ullreklame. Turen til La Gomera gikk den 25.1 og etter at de hadde gått på bussen, fikk de
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beskjed om at de ikke hadde bestilt turen og måtte gå av igjen. Ved telefonhenvendelse til
bestillingskontoret ble det hevdet at de aldri gjorde feil, og at det var selvforskyldt, noe det definitivt
ikke var!
Inger og Tore advarer sterkt mot å benytte seg av Skandinaviska Utflykter og for den saks skyld alle
”gode” tilbud en finner på gata.

Sving på golfen
Golf kan være en nerveslitende opplevelse med slicer, hooker, torva som spruter og missede putter.
Men noen ganger, noen ganger som Odd Børresen lærte oss å uttrykke det, er det all right – faktisk
helt all right. Torsdag 26. hadde vi en av våre runder på den flotte kortbanen Los Palos, og på de siste
ni hullene rullet det definitivt min vei. Jeg presterte en birdie, seks par og to bogeys og noterte meg
for 28 slag, en over banens par. Jeg har ikke hørt om noen som har matchet det, men hvis så er
tilfelle, la meg absolutt få høre om det. Litt malurt ble det i begeret, for jeg misset parputten på det
siste hullet med bare et par centimeter, men pytt, pytt.
Det har vært spilt mange runder på banen, og noen har også deltatt på Adeje- banen Los Lagos søndag
15. og søndag 22., uten at jeg har fått tilbakemelding om spesielle hendelser. Som jeg skrev sist
prøvde vi å komme inn på Championship Course på Adeje, men det var fullbooket hele januar, og vi
fikk tips om at det var lurt å melde seg på allerede når vi nå kommer hjem til gamlelandet igjen. Det
skal vi gjøre!

Trine Langemyr på Los Palos.

Kjøpes i 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
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Stemningsbilder fra Tenerife
Her er noen flotte bilder fra Tenerife som Lise Kjærnsrød har tatt.

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

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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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

Gullbryllup

Anne Karine og Bjørn Sture Valen feiret
gullbryllup på Tenerife.
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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.
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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.

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.
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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 kan du se mer på
bridge.no.

For mer informasjon om Storefjellfestivalen, se bridge.no.
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Kommende Bridge for Alle-festivaler på Tenerife
Velkommen i november 2017!
Det legges opp til ulike bridgeaktiviteter på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i perioden 13. – 25.
november 2017.
Festivalen i kommende november vil inneholde:
 Bridge for Alle turneringer
 Bridge for Alle kurs på ulike nivåer (inndeling i to eller tre nivåer)
Start for både undervisning og turneringsaktiviteter blir mandag 13. november. Hver dag (ikke søndag
19.) fra kl.16.00 til ca kl. 20.00.
For mer informasjon se kontaktdata nederst på siden.

Her fra spilling i teltet 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 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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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.

