
Bulletin 2 
Bridgefestival Tenerife 12. – 24. november 2018 

 

 

Innhold: 

 Bridge for Alle 
 Takk for nå/Takk fra 

deltaker 
 Turneringsrapport 
 Yngste deltaker 
 Påbygningskurs 
 Quiz 
 Hjernetrim 
 Siste om januar 2019 
 Bridgebutikken 
 Storefjellfestivalen 
 Lynbridgekort 
 Blakset/Gourmetland 
 Gave til en bridgespiller 

Vellykket Bridgefestival på Tenerife i november! 

Nok et arrangement på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos på Tenerife er ført vel i 
havn av Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth med god støtte av instruktører og turneringsledere. 

I tillegg til et påbyggingskurs i bridge, var det også vanlig spilling. 

   

 

Bridge for Alle – Tenerife 
Denne bulletinen inneholder litt om hva 

som foregikk under festivalen på Tenerife i 
november og litt om tilbudene som Norsk 
Bridgeforbund kan tilby sine medlemmer. 
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Bridge for Alle 

Bridge for Alle er den ene av to pilarer som Norsk Bridgeforbund (NBF) bygger sitt tilbud på. Bridge 
for Alle konseptet er ikke ”bare” bridge, men også et opplegg der det er rom for andre 
opplevelser. 
NBF har flere ulike Bridge for Alle tilbud. Klubbspilling som foregår i klubber spredt over hele 
landet, er det viktigste Bridge for Alle tilbudet. For de som ønsker en myk start på 
turneringsspillet, arrangeres det en-dags trivselsturneringer i helgene av kretser/klubber. 
NBF arrangerer Bridge for Alle festivaler på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos på 
Tenerife. Bridge for Alle Tenerife består av to festivaler – en i november og en i januar. Opplegget 
i siste del av november ble arrangert for første gang i 2012. Sentralt i novemberfestivalen er 
opplæring, men det vil også være vanlig spilling. 
I 2017 kom det et nytt tilskudd til Bridge for Alle konseptet – Storefjellfestivalen. I 2019 vil denne 
festivalen starte onsdag 5. juni med åpningsturnering og avsluttes 2. pinsedag, 10. juni. 

Tenerife Novemberfestival 

Høstens to ukers lange festival på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel var den sjuende i rekken. I 
tillegg til bridgekurs var det også vanlig spilling på tilsvarende måte som under festivalen i januar. 

Tenerife Januarfestival 

Sesongens festival blir den 10. i rekken, og det planlegges en markering under festivalen. Vårt 
opplegg i januar har vært en sammenhengende suksess fra starten i 2010. I den tre uker lange 
festivalen i januar har det de siste årene deltatt +/- 300 bridgespillere. Det spilles 
bridgeturneringer daglig unntatt søndager. Hver kveld er det Bridgepub på den overbygde 
takterrassen der en kan få kjøpt forfriskninger og spille litt mer bridge hvis en skulle ønske det. 

Per og Knut  

Sentrale i NBFs Bridge for Alle opplegg på Tenerife er Per Bryde Sundseth og Knut Kjærnsrød. 
Sammen med resten av staben vil de sørge for at du kan ha mange hyggelige bridgeopplevelser ved 
det grønne bord på Tenerife. 

Storefjellfestivalen 

Bridge for Alle festivalen på Storefjell 1001 Resort Hotel arrangeres etter de samme linjene som 
festivalene på Tenerife med turneringer på ettermiddagene og bridgepub på kvelden, men i tillegg 
så vil det være forskjellige andre bridgeaktiviteter på formiddagene også. Om en ønsker så kan en 
omtrent spille bridge hele tida. 
Storefjellfestivalen 2019 arrangeres fra onsdag 5. juni til mandag 10. juni.  Samtidig vil det også 
være andre bridgearrangementer. 

Nybegynnertreffet 

I forbindelse med Bridgefestivalen arrangeres det et nybegynnertreff for de som er ferske Mer info: 
http://bridge.no/Laer-bridge  

Klubbene 

Det viktigste tilbudet innenfor Bridge for Alle konseptet er tilbudet i klubbene. De over 300 
klubber gir hver uke et variert tilbud, hvor både det sosiale og bridgespillingen kombineres på en 
god måte. Dersom du ikke allerede har funnet deg en klubb å spille i så vil du kunne få råd og 
veiledning om passende klubb fra lederne på Tenerife eller du kan finne mer om dette på Norsk 
Bridgeforbunds hjemmeside http://bridge.no. 

Bridge som Sport 

Den andre pilaren i Norsk Bridgeforbunds tilbud er Bridge som Sport. NBF tilbyr Norgesmesterskap i 
ulike klasser og Seriemesterskap med fire divisjoner. Vi har arrangert Norsk Bridgefestival siden 
2000 som er et tilbud innenfor både Bridge for Alle og Bridge som Sport. I 2019 vil igjen Norsk 
Bridgefestival bli arrangert i Drammen i perioden 2. – 10. august. Program for festivalen er ikke 
klart enda.  

http://bridge.no/Laer-bridge
http://bridge.no/
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Takk for nå! 

Enda en festival her på Tenerife er brakt trygt i havn, og interessen er stadig stigende. Vi har aldri 
hatt så mange deltakere i november. Vi innledet mandag 12.11 med et kort informasjonsmøte i 
Mabel i 6. etasje, og deretter ble 16 stykker værende i lokalene der for påbygningskurs, mens 20 
par startet opp med turnering i Atlante. Det hadde på forhånd vært noe usikkerhet om vi kunne 
benytte de lokalene, men heldigvis gikk det i orden. Etter diverse møter med hotelledelsen har vi 
også kunnet slå fast at begge lokaliteter blir tilgjengelige i januar 2019. 
 
I turneringene har vi hatt et gjennomsnitt på drøyt 25 par, og det er vi veldig fornøyd med. Til 
sammen har 92 bridgespillere vært i aktivitet de to ukene. Vi avsluttet turneringsopplegget med en 
tradisjonell hovedturnering siste fredag og lørdag der vi spilte i to puljer, der også kursdeltakerne 
stilte opp. Etter avslutning lørdag stilte hotellet opp med Cava som spillerne kunne forfriske seg 
med før premieutdeling. 
 
Været har ikke vært det aller mest fantastiske, et par-tre dager med regn har vi måttet tåle, men 
det har også vært mange fine dager, og turgåing, strandliv og bassengbruk har det tross alt blitt 
rikelig anledning til. Heldigvis har vi ikke fått beskjed om alvorlige uhell av noe slag, og det har 
heller ikke kommet tyverirapporter så vidt vi vet. 
 
Vi vil gjerne få takke alle deltakerne for eksemplarisk oppførsel og stor interesse for både kurs og 
spilling! Noen av dere ser vi igjen i januar. En stor takk også til staben som har ytt en finfin innsats!  
 
Ha en riktig god jul og et godt nytt år! 
 
 
For Bridge for Alle og Norsk Bridgeforbund 
 

  

Per Bryde Sundseth Knut Kjærnsrød 

Administrasjonsansvarlig  Bulletinredaktør (og litt annet) 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Nok et vel utført BfA arrangement på Tenerife 

 
Grethe Taraldset fra Bergen holdt en meget hyggelig takketale for vel 
gjennomført arrangement under avslutningen av BfA festivalen på 
Tenerife i november.  
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Turneringsrapport – november 2018 

Årets novemberfestival åpnet mandag 12. november med 20 forventningsfulle par på startstrek. 
Etter at de 24 spillene var gjennomført, var det den nykomponerte parkombinasjonen Einar Asbjørn 
Brenne og Per Bryde Sundseth som sto på toppen av lista med ganske god margin til toerne, Ketil 
Andre Olsen – Are Utvik. Den siste pallplassen kapret Klaus Flatøy og Dag Stefansen etter en 
fotofinish. To hardt, men godt meldte slemmer bidro i stor grad til seieren: 

11   AKJ87 

Syd  A72 

Ingen  A9 

  A107 

 1096     4 

KJ1096   843 

6    K1073 

6543    KQ982 

   Q532 

  Q5 

  QJ8542 

  J 
Med EAB i Nord ble det meldt: 
S  V  N  Ø 
Pass  pass  2 NT  pass 
3 kl  pass  3 sp  pass 
4 kl  pass  4 ru  dobl 
4 sp  pass  4 NT  pass 
5 ru*  pass  5 hj  pass 
5 NT**  pass  6 sp  pass rundt * 0 ess  ** D 
Med hjerter ut blir det problematisk, men Øst valgte ganske naturlig kløver konge, og når Einar 
Asbjørn etter 3x trumf spilte ruter ess og mer ruter tok Øst for kongen. Dermed var løpet kjørt. 
Hvis Øst dukker den andre ruteren, blir det nok tyngre å nå fram. 
 

18   AK1072 

Øst  AJ875 

N-S  AK7 

  AQ52 

 96     54 

K10432   Q6 

962    Q108543 

A103    KJ4 

   QJ83 

  9 

  J 

  Q987652 
Ø  S  V  N 
Pass  pass  pass  2 kl 
2ru  3 kl  pass  3 sp 
Pass  4 ru  pass  4 hj 
Pass  5 hj  pass  6 sp pass rundt 
Øst spilte ut ruter tre, og her var det ingen ting Ø-V kunne gjøre for å hindre hjemgangen. Begge 
spillene ga vinnerne + 7 av 9 mulige. I spill 8 tok Svein Erik Bull en klassisk safevariant som til de 
grader betalte seg. Han i Nord og Birgit Nesseth i Syd meldte: 
V   N  Ø  S 
Pass  1 ru  pass  1 hj 
Pass   1 NT  2 kl  5 ru 
Pass  6 ru  pass rundt 
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8   AQ7 

Vest  J102 

Ingen  K964 

  A96 

 932     J84 

875    943 

Q1053   7 

QJ2    K87543 

   K1065 

  AKQ6 

  AJ82 

  10 
Utspill kløver 4 til knekt og ess, og i lag er det standard å safe behandle ruteren ved å legge ned 
esset og spille til nieren hvis Vest legger lavt. Det kan være feil i parturnering, men Svein Erik 
antok med rette at svært få ville være i slem på spillet og fikk betalt med nest topp. Bare slått av 
Morten Hermansen – Tore Morten som spilte 6 NT og med hjerter ut tok den samme safevarianten. 
 
Tirsdag 13. økte deltakerantallet til 24 par og toerne fra første dag, Ketil Andrè og Are tok steget 
helt opp. Annika Haugen og Stein Bjerkset ordnet 2.plassen mens Svein Erik Bull og Birgit Nesseth 
fikk bronsen. Det var samtidig simultanturnering med totalt 356 par, og av våre var det toerne 
Annika og Stein som gjorde det best på landsbasis med 29.plass Rune Arnesen – Tore Cato Bremseth 
ble nummer 47, og vinnerne Ketil og Arne nummer 57. I spill 4 satt det skjevt, men Svein Erik 
mestret utfordringen: 

4   9843 

Vest  Q6 

Alle  QJ5 

  K1086 

 QJ76    --- 

743    J9852 

1097    A864 

A74    J932 

   AK1052 

  AK10 

  K32 

  Q5 
Meldingene var enkle: Etter tre passer åpnet han med 1 spar, Birgit hevet til 2, og da var veien kort 
til 4. Utspill kløver ess og mer kløver til damen. Spar ess avslørte sitsen, og Svein Erik spilte som 
han måtte. Presset ut ruter ess, tok stikkene i ruter og hjerter og stjal en kløver. Dermed var 
stillingen: 

   9 8 4 

  - 

  - 

  - 

 D Kn 7    - 

-    Kn 

-    8 

-    Kn 

   K 10 5 

  - 

  - 

  - 
En liten spilte inn Vest som måtte gi trumf opp i saks. På landsbasis ga 620 + 136. 
Spill nr 6 inneholdt en klassiker. Birgit Nesseth havnet i 4 hjerter som Syd og fikk spar ess ut 
etterfulgt av kløver ess og mer kløver til kongen. Hjerter til esset, spar til stjeling, kløver til 
stjeling og nok en spar til bordets siste trumf. Nå stjal hun en kløver med hjerter knekt og ble 
overstjålet med damen, men Vest spilte mer trumf, og dermed sto kontrakten. Hadde Vest fortsatt 
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med ruter, må det bli et trumfstikk til for Ø-V. Tar du imidlertid ess, konge i ruter før du stjeler 
den siste kløveren, har ikke Vest noe forsvar. 

6   6 

Øst  1072 

Ø-V  AKJ97 

  K875 

 A10982    K543 

Q95    4 

83    Q1042 

A43    QJ106 

   QJ7 

  AKJ863 

  65 

  92 
 
Onsdag 14. var det klart for handikapturnering, og 23 par stilte opp. Det endte med en ganske klar 
seier til Espen Hegle og Camilla Røed Oppegaard foran Annika Haugen – Stein Bjerkset og Vigdis og 
Geir Harald Moen. 
 
Torsdag 15. samlet 22 par og det ble hard kamp om seieren. Ketil Andrè Olsen og Are Utvik dro det 
til slutt i land, 5 poeng foran Annika Haugen og Stein Bjerkset. Elsa og Rolf Undem hadde god 
kontroll på tredjeplassen. 
 

 Festivalens første hovedturnering fredag og lørdag mønstret 24 par, og her fikk 
vi en påminnelse om det svenske uttrykket: «Det gäller och ligga först när dom 
kommer och säger at det är slut». 
Einar Asbjørn Brenne og Morten Hermansen ledet etter fredagsspillingen og holdt 
på den ledelsen til få runder før slutt. Da kom imidlertid motgangen, og de falt 
til slutt helt ned til 5.plass. Svein Erik Bull og Birgit Nesseth (bildet) var aldri i 
tet før etter siste runde, og her i spill 50 falt avgjørelsen. Det var ingen kunst å 
ta alle tretten stikkene, og da Tore Cato Bremseth og Bjørn Storheil nøyde seg 
med å melde 5 spar, måtte de klare seg med sølvet. Ketil Andrè Olsen og Are 
Utvik gjorde nok en god prestasjon ved å bli nummer tre. 

 

50   874 

Øst  J9 

N-S  A7 

  KQJ1097 

 10     3 

10873   AKQ6542 

KJ9632   54 

65    842 

   AKQJ9652 

  --- 

  Q108 

  A3 
Med Birgit og Svein Erik N-S ble det meldt: 
Ø  S  V  N 
3 hj  4 sp  pass *  4 NT 
5 hj  5 NT (3 ess) pass  6 sp 
Pass rundt  * etter en liten tenkepause 
 
Uke 2 ble innledet med simultanlandskamp mot Sverige og 25 par startstrek hos oss. Ketil Andre 
Olsen manifesterte sin sterke form og tok en overbevisende seier sammen med Stein Bjerkset som 
også har kjempet i toppen mesteparten av tiden. Stig Atle Olsen og Jon Henrik Tschudi ble nummer 
to og Anne Christine Arnesen – Tove Gullstein Jahr nummer tre. Landskampen samlet hele 988 par i 
begge land, og Ketil Andre og Stein endte helt oppe på 10. plass, mens vårt sølvpar ble nummer 71. 
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Vi økte antallet en smule til 27 på tirsdag 20., og her ble det en thrilleravslutning der Annika 
Haugen og Stein Bjerkset dro det lengste strået foran Sturla Arnesen og Kari Barvik. På bronseplass 
fulgte Einar Asbjørn Brenne og Knut Kjærnsrød Det skilte til slutt kun 3,5 poeng mellom de tre 
beste! I spill 16 ga meldingene en tydelig ledetråd til spilleføringen: 
 

16   1072 

Vest  Q87 

Ø-V  --- 

  AK98642 

 QJ983    A654 

KJ6    94 

QJ98    K10 

J    Q10753 

   K 

  A10532 

  A765432 

  --- 
V  N  Ø  S 
1 sp  3 kl  3 sp  pass rundt 
Nord spilte ut kløver ess og fortsatte med liten trumf. Nå trakk jeg den slutningen av 
sperreinnhoppet at han ikke kunne ha spar konge i tillegg til ess, konge i kløver og stakk opp med 
esset. Bonusen var at kongen falt, og ti stikk ble resultatet. 
Det er ikke så ofte at en blir doblet og så innkasserer alle tretten stikkene: 
 

24   10954 

Vest  A32 

Ingen  6 

  A10654 

 KQJ86    A732 

85    10974 

KQ743   AJ85 

Q    2 

   --- 

  KQJ6 

  1092 

  KJ9873 
Meldingene gikk: 
V  N  Ø  S 
1 sp  pass  2 sp  dobl 
3 sp  4 kl  4 sp  5 kl 
Pass  pass  dobl  pass rundt 
Din makker har åpnet, og du sitter med to ess og enda har motparten alle stikkene! Slik gikk det da 
Øst forsøkte seg med spar ess i utspill. 
 
Onsdag 21. var det duket for en ny handikapturnering, med 25 par, og denne gangen var det aldri 
tvil om seieren. Jon Henrik Tschudi og Tor Saunes knuste feltet og var mer enn 7 % foran Lars og 
Kine Urholt. Den tredje pallplassen gikk til Grethe Taraldset og Laila Stokke Jacobsen. 
 
Torsdag 22. var det ny deltakerrekord for årets novemberfestival med 30 par, og det var samtidig 
ny simultanturnering. Igjen var det ingen tvil om seieren, Annika Haugen og Stein Bjerkset cruiset 
inn til 67,86 % og hadde mer enn dobbelt så mange plusspoeng som toerne, Aud Veseth og Ottar 
Olsen. Einar Asbjørn Brenne og Ketil Andrè Olsen knep tredjeplassen. PÅ landsbasis deltok det 378 
par, og Annika og Stein tok en meget meritterende tredjeplass. Einar Asbjørn og Ketil ble nest best 
av våre med 46. plass. 
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I spill 4 meldte Henrik Benning og Per Bryde Sundseth seg til en ren topp: 
V  Ø 
1 sp  2 hj 
3 sp  4 NT 
5 ru  5 NT 
7 sp  pass rundt 
 

4   102 

Vest  K95 

Alle  K854 

  10976 

 AKQ8654    93 

106    AQJ832 

AQ    J 

82    AQJ3 

   J7 

  74 

  1097632 

  K54 
Kløver ti ut, og Per antok med rette at Nord ikke ville spilt ut fra kongen. Han stakk med esset, tok 
ruter ess og stjal en ruter, ut med trumfen, og så var det bare å lukke øynene og ta 
hjerterfinessen. Da den holdt, var toppen et faktum. På landsbasis ga storeslemmen + 165 av 178 
mulige. 

 
Den andre og avsluttende hovedturneringen samlet 20 par i A, samt 10 par i en B-
pulje der kursdeltakerne kom inn. I den puljen ble det en overbevisende seier til 
Eli Hagen Dahl og Willy Wahl (bildet) klart foran Kjell Helge Jåtun og Mari Varhaug. 
Den tredje pallplassen gikk til Lars Tore Bjørkvoll og Per Willy Watz. 
 
 
 
I A-puljen ble det rekordjevnt, og det måtte finregning til for å kåre vinnerne. 
Einar Asbjørn Brenne – Morten Hermansen (bildet) og Bente Irene Holmen – Olav 
Ringvoll endte begge på 57,55 %, men førstnevnte sikret seg ukesoppholdet ved 
kvalitetsberegning. Bronsen gikk til Ketil Andrè Olsen og Are Utvik. 
 
 
I spill 24 var jeg ganske fornøyd med meg selv: 
 

24   Q954 

Vest  A62 

Ingen  AJ42 
  94 

 6     K10873 

Q10954   KJ 

Q8765   K 

32    KJ1075 

   AJ2 

  873 

  1093 

  AQ86 
Meldingene gikk: 
N  Ø  S  V 
1 ru  1 sp  1 NT  pass 
Pass  2 kl  dobl  2 hj 
Pass  pass  2 NT  pass rundt 
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Vest spilte ut en liten ruter som gikk til kongen, og kløver knekt i retur tok jeg med damen. Ruter 
ti ble dekket med damen og esset, spar til knekten og ruter ni. Nå dukket jeg en hjerter, og det 
kom kløver konge i retur til esset. Hjerter til esset og ruter knekt. Nå kunne jeg bare avvente Østs 
sak og spille ham inn i en svart farge. Spare ess og spar til kongen, så kunne han ta for kløver ti, 
men jeg fikk mitt niende stikk for kløver åtte og fem plusspoeng av ni mulige. 
I spill 39, derimot, var jeg meget misfornøyd med egen prestasjon.  
Meldingene ble sterkt konkurransepreget: 
S  V  N  Ø 
Pass  pass  1 ru  4 kl 
Dobl  pass  4 hj  pass 
Pass  5 kl  5 hj  pass rundt 
 

39   KQ73 

Syd  J852 

Alle  AK1098 

  --- 

 A1085    6 

A103    7 

J52    Q643 

864    AQJ10532 

   J942 

  KQ964 

  7 

  K97 
Jeg driver en del kurs som de fleste vet, og benytter enhver anledning til å si at en skal spille ut 
med kortet snudd med baksiden opp. Her brøt jeg den regelen så det sang og la kløver fire åpnet 
på bordet. Turneringsleder! Makker fikk spille ut det han ville, men mitt kort ble liggende som 
straffekort. Makker la ned kløver ess og 5 hjerter føk hjem til ren null for oss, men det hjelper ikke 
å spille ut spar. Da må jeg returnere kløveren og kan ikke gi makker stjeling. Fysjom, fysjom, Knut, 
for å si det med Juster! 
 

Besøk av framtiden 

Det er ingen hemmelighet at gjennomsnittsalderen på bridgespillere er 
faretruende høy, men av og til kan vi øyne et framtidshåp for sporten 
vår. I år har vi nemlig besøk av festivalens yngste deltaker gjennom alle 
år. 
Rekorden hittil var de gode landslagsjentene våre, Sofie G. Sjødal og 
Maren H. Kjensli som var14/15 år da de besøkte oss første gang, men 
årets deltaker, Elias Veines Jensen er med sine 13 år den absolutt 
yngste.  
Han reiste sammen med pappa Pål Eirik, og de var ikke snauere enn at 
de kapret 5.plassen og premie i tirsdagens turnering. 
 
På bildet tidenes yngste deltaker på Tenerife Elias Veines-Jensen fra 
Sørreisa BK. 
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Rapport – påbygningskurs 2018 

I år hadde vi valgt å droppe nybegynnerkurs og heller satse alle 
ressursene på påbygning. Det var Knut Kjærnsrød og Per Watz som 
sto for kursledelsen i år. 
 
16 personer startet mandag 12.11, men allerede etter to dager fikk 
en av deltakerne forespørsel om å spille og valgte det. De 15 
resterende fullførte den første uka til og med lørdag 17.11. Noen av 
deltakerne reiste hjem og andre gikk over til turneringsspill, så i 
avslutningsuka var vi redusert til 7 deltakere. 
 
Kurset har vært lagt opp med emner fra bok 2 og 3 av Spill Bridge 
serien der utvalgte kapitler har dannet dagens «hovedtema». Hver 
leksjon er blitt innledet med tre eksempelspill med etterfølgende 
gjennomgang, og deretter har vi spilt et varierende antall spill fra 
gårsdagens turnering i Atlante. Her har det også vært gjennomgang 
etter hvert spill og en sammenligning med hva som har skjedd ved 
bordene i turneringen og i kursgruppen. Generelt har vi kunnet 
konstatere at resultatene i kursgruppen ikke har ligget mye etter 
hva som ble prestert av «proffene» i Atlante. 

 
Deltakerne har virkelig vært interesserte og lærevillige. Til tider har diskusjonene om bruk av melde- 
og spilleteknikker vært både intrikate og høylytte.  Og kurslederne har slett ikke sluppet unna med 
noen «billige» bortforklaringer. 
Vi fikk en unison tilbakemelding på at på at denne typen kursopplegg var midt i blinken. 
Som en «eksamen» spilte kursdeltakerne fredag og lørdag hovedturnering i Atlante i en B-pulje. 
 
  

  
Per Watz sammen med Johanne Hage, Lars Tore 

Bjørkevoll og Judith Bernstein  
Kåre Vangsnes, Sara Breivik, Randi Vangsnes og 

Eva Marie Isachsen 
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Spill i klubb?! 

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

NM-helg i mars 

Norsk Bridgeforbund arrangerer to lagmesterskap som er åpne for medlemmer av NBF 8. – 10. mars på 
Quality Hotel Expo, Lysaker (rett utenfor Oslo): 
 

 NM Damelag, mer informasjon =>  
http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/3483  

 NM Veteranlag, mer informasjon =>  
http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/3484  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality Hotel Expo, Lysaker 

  

http://bridge.no/Organisasjon/Kretser-klubber
mailto:bridge@bridge.no
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/quality-hotel-expo/?gclid=EAIaIQobChMI0cmX2q6p3wIVE6aaCh2qyQDKEAAYASAAEgL_cvD_BwE
http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/3483
http://bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/3484
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TENERIFE-QUIZ I 14. NOVEMBER 2018 

1. Hva kalles en finsk badstue? 

Sauna 

2. Hvor i kroppen finner vi Langerhanske øyene? 

I bukspyttkjertelen 

3. Hvor mange gull tok Norge i OL i Pyeongchang i 2018? 

14 

4. Hva slags landskap er det Ulf Lundell «trivs bäst» i ifølge sangen hans fra 1982? 

Öppna landskap 

5. Hvilken kjent amerikansk gangster ble kalt «Scarface»? 

Al Capone 

6. I hvilken europeisk hovedstad står Triumfbuen? 

Paris 

7. Hva betyr uttrykket «å stikke kjepper i hjulene»? 

Å lage vanskeligheter for noen 

8. Under hvilket psevdonym skrev Kjell Hallbing bøkene om Morgan Kane? 

Louis Masterson 

9. Hvem var statsminister i den norske eksilregjeringen i London under krigen? 

Johan Nygaardsvold 

10. Hvor ville jeg vært hvis jeg var en løvetann som sto i skitt og sølevann? 

I Bispegata 3 

11. Hvilken tegneseriegjen kalles «Björnligan» på svensk? 

B-gjengen 

12. Hvilket land kommer flyselskapet Ryan Air fra? 

Irland 

13. Hvem er Stortingspresident i Norge nå? 

Tone Trøen 

14. Når angrep japanerne Pearl Harbor? 

7.12. 1941 

15. I hvilken by er en norsk bil med AA-skilter registrert? 

Halden 

16. Hvilken fotballklubb spiller engelskmannen Harry Kane for? 

Tottenham 

17.  Hva er en nunatak? 

En fjelltopp som stikker opp av en isbre 

18.  Hva slags dyr var Særimner i nordisk mytologi? 

Gris (galte) 

19.  Hva heter hovedstaden i Slovenia? 

Ljubljana 

20.  Hva heter den nederlandske nasjonalblomsten? 

Tulipan 

21.  Hva heter lederen i partiet Sverigedemokraterna? 

Jimmy Åkesson 

22.  Hvilken fisk gir navn til en spesiell type skyer? 

Makrell 

23.  Hvilket år var den franske revolusjon? 

1789 

24. Hvilket stjernebilde har det latinske navnet Taurus? 

Tyren 



Bridge for Alle november festival 2018 
Tenerife 12.– 24. november. 

 

 

25. Hvem har malt det kjente bildet «Eidsvold 1814» som henger på Stortinget? 

Oscar Wergeland 

QUIZ-KVELD MED SMELL I! 

Onsdag kveld hadde vi festivalens første quiz, og det viser seg stadig at denne konkurranseformen er 
populær. Hele 30 deltakere fordelt på 6 lag stilte opp og kjempet seg gjennom de 25 spørsmålene med 
meget variert innhold. 
 
Vinnerlaget besto av: 
Birgit Nesseth, Svein-Erik Bull, Ottar Olsen og Aud Veseth, som oppnådde hele 20 poeng! 
Tett bak med 19 fulgte: 
Morten Hermansen, Edle og Willy Wahl, Bodil Knutsen og Lise Kjærnsrød. 
 
Hvert av disse lagene fikk to vinbonger. 

TENERIFE-QUIZ, ONSDAG 21. NOVEMBER 2018 

1. Katarina av Aragon var den første kona til hvilken konge? 

Henrik 8. 

2. Hva er en kantele? 

Finsk nasjonalinstrument 

3. Hva er tittelen på den svenske versjonen av sangen «Beautiful, beautiful brown eyes»? 

Leende gulbruna øgon 

4. Hva slags sport er Glima? 

En form for bryting 

5. Hva heter vår nåværende landbruks- og matminister? 

Bård Hoksrud 

6. Hvilken religion har Shiva, Brahma og Vishnu som noen av sine viktigste guddommer? 

Hinduismen 

7. Hva er entomologi læren om? 

Om insekter 

8. Hva heter hovedstaden i Marokko? 

Rabat 

9. Hva kjøpte Asa Candler av John Pemberton i 1887, et kjøp som gjorde Asa styrtrik? 

Patentet på Coca Cola 

10. Hvilken dato ble det inngått fred etter første verdenskrig? 

11.11.1918 

11. Hva driver en croupier med? 

Administrerer et rulettbord 

12.  Hva betyr det spanske ordet viajar? 

Å reise 

13. Hva het den historiske personen som mange forbinder med et eple ? 

Isac Newton 

14. Hvem vant sprint-VM på skøyter for herrer i år? 

Håvard Holmefjord Lorentzen 

15.  Hva er en Kharmann Ghia? 

En bil (sportsutgave av folkevogn) 

16.  Hvilken norsk dikter bodde på Aulestad? 

Bjørnstjerne Bjørnson 
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17.  Hvilket norsk radioprogram har «Bojarenes inntogsmarsj» som kjenningsmelodi? 

Ønskekonserten    

18.  Hvem har skrevet romanserien «Juvik folket»? 

Olav Duun 

19. Hvilket av disse materialene leder strøm best: aluminium, glass, sølv? 

sølv 

20.  Hvilke norske fotballag deltar i årets gruppespill i Europa League? 

Sarpsborg 08 og Rosenborg 

21.  I hvilket land har Erdogan vært president siden 2014? 

Tyrkia 

22.  Hvem spilte den kvinnelige hovedrollen i filmen Casablanca? 

Ingrid Bergmann 

23.  Hvor legger det tidligere fengselet Alcatraz? 

Ved San Fransisco 

24.  Hvem regnes som oppfinner av boktrykkerkunsten? 

Gutenberg 

25.  Hvilket klengenavn har vi på raklene til selje? 

Gåsunger 

 

Jeg legger meg flat! 

Jeg må skynde meg å bekjenne min brøde. Jeg hadde skrevet feil svar på oppgave 6 i gårsdagens quiz. 
Jeg har ingen forklaring på fadesen, annet enn at jeg hadde skrevet feil, og så med en gang at det 
selvfølgelig er Hinduismen som har de nevnte gudene. Alle hadde rett svar, så det betyr at alle lag får 
ett poeng mer. 5 lag stilte opp, og det gleder oss at interessen er så stor. 
 
Vinnerne hadde da hele 22,5 poeng på et ganske vanskelig sett med spørsmål, og det er all grunn til å 
gratulere: Anne Christine Arnesen, Rune Arnesen, Bjørn Aslaksen, Terje Jørgensen og Tove G. Jahr 
med et utmerket resultat. 
På annen plass fulgte: 
Birgit Nesseth, Svein Erik Bull, Rolf Undem, Ottar Olsen og Aud Veseth 
som også kunne nyte godt av to vinbilletter etter å ha scoret 19 poeng. 
 
Velkommen tilbake til ny dyst på onsdagene i januar! 
 

Svar på Hjernetrim 1 – Nov. 2018 

Det kom inn 11 svar på hjernetrimmen, og det synes vi er bra. 
Oppgave 1: 
Hvilket tall mangler i denne rekka? 
6 – 15 – 34 - ? – 102 – 151 
Svar: 63 
Rekka øker med 9 – 19 – 29 osv. 
Randi og Kåre Vangnes var heldigst i trekningen og får en vinvoucher 
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Oppgave 2: 
Hans drikker et fat øl på 27 dager. Kona hans, Astrid bruker 54 dager på å drikke opp det samme fatet. 
Hvor lang tid bruker de på å drikke et fat sammen? 
Svar: 18 dager 
Lars Urholt sikret seg vinvoucheren i trekningen. 
 
Oppgave 3: 
I en by i Texas har 5 % av befolkningen hemmelig telefonnummer. Hvis du velger 100 vilkårlige 
telefonnummer ut av denne katalogen. Hvor mange av disse, i gjennomsnitt, ville være hemmelige 
nummer? 
Svar: Ingen, for hemmelige nummer står selvfølgelig ikke i katalogen. 
Terje Jørgensen og Tove Jahr kan kose seg med vin. 
 

Hjernetrim uke 2 – svar 

Oppgave 1: 
I et forsamlingslokale befinner det seg 30 personer. Minst en av dem er svensk. Hvis to av dem er 
sammen, er minst en av dem dansk. Hvor mange svensker er det i alt? 
Svar :1 
Elias Veines Jensen var blant de som hadde funnet ut det, og får en voucher (som vel far må ta seg av) 
 
Oppgave 2: 
Da Idas far var 31 år gammel, var hun 8. I dag er han dobbelt så gammel som Ida. Hvor gammel er hun i 
dag? 
Svar: 23 år 
Grethe Taraldseth kan leske seg med vin 
 
Oppgave 3: 
En mann bodde i 20 etasje i et stort boligkompleks. Hver morgen tok han heisen fra leiligheten sin ned 
til utgangen i 1. etasje. Han gikk på jobb og kom hjem igjen på ettermiddagen. Da tok han som vanlig 
heisen fra 1. etasje og opp til 8. etasje, gikk av og gikk videre trappene opp til 20 etasje. Hvorfor tok 
han ikke heisen helt opp til leiligheten sin? 
Svar: Han rakk ikke lenger enn til 8. knapp fordi han var kortvokst. 
 
Geir Moen får den siste voucheren for november i år. 
 

 

Januarfestival i Los Cristianos 

Det er stor påmelding til vår Bridge for Alle festival på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i januar. 
Festivalen starter mandag 7. januar og avsluttes lørdag 26. januar. Rett før jul er det påmeldt følgende 
antall bridgespillere til januarfestivalen: 

 Uken 7. – 13. januar: ca 160 spillere 

 Uken 15. – 20. januar: ca 210 spillere 

 Uken 22. – 27. januar: ca 170 spillere 
Det er meget vanskelig med rom på hotellet, men ta kontakt med Per dersom dere har lyst til å reise 
en tur i januar også. 
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Fra Bridgebutikk Ullevål 

Spill Bridge 1-4 Fasitkortstokker 

 

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 

 

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 13 forskjellige 
med 48 spill på hver. 
Pris: 130,- kr pr stk 
En liten kvantumsrabatt ved 
kjøp av 3 eller flere. 

 

FREDIN - MÄSTERLIG BRIDGEPSYKOLOGI 

JUHL, JEPPE & FREDIN, PETER 
Boka presenterer spilleren Peter Fredin på en utmerket måte. Peter er en av de 
mest spektakulære spillerne i verden! 
Hans evne til å ta vare på de psykologiske aspektene i spillet er langt mer utviklet 
enn hos vi vanlige spillere. Hvis man setter sammen Fredins kortfølelse med hans 
forståelse for taktisk budgivning og hans store mot så har man en ekstraordinær 
spiller. 
Uansett bridgenivå kommer spillene i boken til å inspirerer deg til å forbedre ditt 
eget spill. 
Språk: Svensk Antal sider: 224. Utgivelse: 2018 
Bob Hamman sier: mot Peter er ingen ledelse sikker, ingen kontrakt er trygg. Han 
synes å komme etter deg på hvert spill. Du får aldri tid til å slappe av. 

Pris: 260,- kr 

 

UNDER THE TABLE 

WILSMORE, AVON 

I 1957 vant «the Blue Team» VM for første gang. En seier som ble fulgt av mange 
flere. Før 1975 dominerte italienerne verdensbridgen på en måte som ingen 
annen nasjon har gjort verken før eller senere. 
Mange hevdet imidlertid at slik suksess ikke bare kunne oppnås med dyktige 
spillere. Mistanker og påstander om juks ble fremsatt spesielt fra Amerika, men 
Italia hadde sterk støtte fra Europa. 
Avon Wilsmore fra Australia, som for øvrig var en sterk tilhenger av Italia på 70-
tallet, ønsket å undersøke påstandene nærmere. Han har gått i gjennom hvert 
VM spill som «the Blue Team» spilte. 
Han hevder å ha en sterk sak på at italienerne hjalp hverandre med ulovlige 
signaler. Gjennom en rekke eksempler viser han at italienerne spilte en bridge 
på en måte som man ikke har lov til å gjøre. 
Språk: Engelsk Antal sider: 382. Utgivelse: 2018 

Pris: 320,- kr 

 
For bestilling send en e-post NBFs til salg@bridge.no   

mailto:salg@bridge.no
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Storefjellfestivalen 

 
NBFs Bridge for Alle konsept ble utvidet med et nytt 
arrangement i 2017. I 2019 vil det bli en ny Storefjellfestival i 
perioden onsdag 5. juni til mandag 10. juni. 
 

 
Bridgen under Storefjellfestivalen er planlagt med spilling på både formiddag og ettermiddag, 
bridgepub etter middag og mulighet til å være med på bridgeundervisning. 
 
Storefjell 1001 Resort Hotel er et familieeid hotell i naturskjønne omgivelser 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. 
 
NBFs ansvarlige for Storefjellfestivalen er Eli Ann Bakke og Tom Danielsen. 
For mer informasjon se bridge.no! 
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Lynbridgekortstokk 

Norsk Bridgeforbund har fått produsert en spesiallaget kortstokk som kan brukes til å lære bridge. I 
stedet for jokere følger det med tre kort som forklarer spillereglene for lynbridge. I lynbridge er 
spilledelen helt lik vanlig bridge, mens meldedelen er svært forenklet. Hensikten er at man skal kunne 
komme raskt i gang med å spille uten å måtte bruke mye tid på å lære meldeteori først. Kjenner du 
noen som kunne tenke seg å prøve bridge? I så fall kan denne kortstokken være midt i blinken. 
 
Kortstokken er utarbeidet etter idé og design av Rosaline Barendregt. Det er brukt friske farger og 
ungdommelig design, noe som gjør at den også egner seg godt for den yngste aldersgruppa. 
I tillegg til at det er tre kort som forklarer spillereglene for lynbridge steg for steg, er det trykket en 
tekst på hvert enkelt spillkort som har relevans for spillet. På halvparten av kortene er det trykket 
spilltips, mens det på den andre halvparten er trykket «fun-facts». Tipsene kan man selvsagt ha nytte 
av mens man spiller, men man kan i tillegg bruke dem til å lese seg til mer kunnskap om bridge. 
 
Lynbridge-spillet kan bestilles fra NBF til følgende priser: 
1 kortstokk: kroner 69,- inkludert frakt. 
2 kortstokker: kroner 99,- inkludert frakt. 
 
Ønsker du å bestille? 
 
Send en e-post NBFs administrasjon: salg@bridge.no  
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Bridgebøker på dansk: 

Moderne Bridge og Spil Bedre 

Lars Blaksets bok Moderne Bridge 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». 
I del 1 får man 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. 
 
Boken vil være til salgs i Bridgebutikk Ullevål for 300,- kr + porto. 

 
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. 
Internasjonalt har Lars representert Danmark en rekke ganger med bronse fra Bridge-OL på Rhodos i 
1996 som kanskje sitt beste resultat. 

 
Nå har Lars Blakset sammen med sin bror Knut kommet med en bok 
(også i «hard cover») om spilleføring - Spil Bedre. 
 
Spil Bedre handler om spillet av kortene i bridge – verdens vanskeligste 
og mest fascinerende kortspill. Boken starter med det helt elementære. 
Leseren får en grundig gjennomgang av de enkelte elementer i spillet 
og lærer å sette dette sammen til en samlet spilleplan. 
 
Boken vil være til salgs i Bridgebutikk Ullevål for 300,- kr + porto. 

Gourmetland  

er en kjede som har 24 restauranter i Los Cristianos/Las Americas området. Kjeden har velvillig gitt 
premier til noen av våre turneringer med middag for to. Våre deltakere vil få rabattkuponger som kan 
benyttes ved besøk på kjedens restauranter. 
På restaurantene Taurus, rett ved hotellet, og Mamma Mia (i kjøpesenteret rett nedenfor hotellet) gir 
de 20 % rabatt samt at de gir 15 % på kjedens andre restauranter. 
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Gave til en bridgespiller 

Norsk Bridgeforbund har litt av hvert til en bridgespiller. I sommer fikk vi inn nye lengre slips og flotte 
sjal til våre damer. Vi har også brosjer og slipsnålsett (slipsnål og mansjettknapper) med NBF logo. 
I tillegg så har vi i Bridgebutikk Ullevål et godt utvalg av bøker – noe på norsk og i tillegg både på 
svensk, dansk og engelsk. 
Ellers så kan vi tilby nødvendig materiell til privat spilling – meldebokser, mapper (litt begrenset 
utvalg)/kort og fasitkortstokker. 
 

  
 

Sjal i silke med NBF logo 
Pris: 400,- kr 

NBF slips 
Pris: 250,- kr 

NBF slipsnålsett/NBF merke 
Pris: 200,- kr/70,- kr 

 

 
 

I bridgebutikken har vi litt av hvert av bøker. Blaksets gode 
bøker i hardcover på dansk vil kunne utvide repertoaret for 
spillere på mange nivå. 
Pris per bok: 300,- kr 

NBF har fått tilgang til det Svenske 
Bridgeforbundets opplegg knyttet til 
minibridge – utgitt i eget hefte. 

 
 
I tillegg til ovenstående varer vil vi også tilby en del bøker på engelsk. Den mestselgende boka i 
bridgebutikken under festivalen var Peter Fredins svenskspråklige «Mästerlig bridgepsykologi», har vi 
også fått inn igjen. 
 
Mer informasjon om våre produkter i Bridgebutikk Ullevål finner du her: 
http://bridge.no/Bridgemateriell/Bridgebutikk-Ullevaal 
 

Bestillinger gjøres til: salg@bridge.no  

http://bridge.no/Bridgemateriell/Bridgebutikk-Ullevaal
mailto:salg@bridge.no

