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En svært vellykket første uke er vel i havn! Det har vært 32-37
bord til sammen i begge puljer.
I den andre uken av festivalen venter vi storinnrykk
med over 100 par totalt.
Fortsatt gjenstår over halvparten av den
IX Paradise Park and NBF Bridge Festival!

IX Paradise Park
and
NBF Bridge Festival
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Dyrt – men flott!
Lise og jeg tok på oss spanderbuksene på søndag og spilte golf på mesterskapsbanen på Adeje.
Henrik Lunde og Jean Campbell gjorde oss selskap, og vi hadde en kjempefin dag som for øvrig
også var min bursdag.
Greenfee + golfbil gikk for oss på den nette sum av 244 Euro, så det blir nok ikke noe
hverdagskost å dra dit. Banen var i utmerket stand, og utsikten over Atlanterhavet kunne ikke
vært bedre. Når ballene også til en viss grad rullet min vei, kan ikke være annet enn fornøyd.
Skulle noen være fristet til å kopiere, kan jeg informere om at du må være ute i svært god tid –
det er ikke mange hull i startlista.

Takk til Lise Kjærnsrød for flotte bilder.

Sydlandsk stemning

Fotograf: Lise Kjærnsrød
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IX Paradise Park og NBF Bridgefestival
Uke 1 er i boks
Vi er i mål med den første av årets tre januar-uker, og kan registrere at det meste ser ut til å gå
på skinner. Som vanlig er det noe smårusk med hotellets måte å drive romfordeling på, men
general Sundseth klarer å ordne opp i det meste. Været er det lite å klage på, og
badetemperaturen er heller ikke avskrekkende.
Det arrangementstekniske fungerer tilfredsstillende, bortsett fra at hotellet har store problemer
med å framskaffe kabel for oppkobling av prosjektor, og dermed måtte vi avlyse Kahoot-delen av
Quiz-opplegget vårt – vi har foreløpig måttet ty til den gamle og velprøvde papirmåten.
På spillesiden har vi for første gang prøvd handicap-turnering. Det var litt uvant for deltakerne å
lese og tyde resultatslippene innledningsvis, men det ser ut til å gå seg til.

Vi ønsker alle en fortsatt god festival!

Knut Kjærnsrød
Bulletinredaktør

Per Bryde Sundseth
Arrangementsansvarlig
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Bridgen i uke 1
Årets deltakelse ser ut til å bekrefte trenden med at det foregår en dreining av spillere fra B til A.
Årets første turnering, mandag 8.1, samlet 43 par i A og 16 i B. I A-gruppa tok Bjørn Sture Valen
og Egil Hansen en knapp seier foran Vigdis og Geir Harald Moen og med Einar Asbjørn Brenne og
Per Heide på bronseplass. I B-gruppa var det Arne Håkon Løberg og Henrik Rønningen som hadde
marginene på sin side foran Hanne Grethe Morch og Pål Dahl. Den siste pallplassen gikk til Anita
Skaldebø og Ellen Skjæveland.
Tirsdag var det klart for simultanturnering som talte 44 par i A og 20 i B. Ketil Andre Olsen og
Sigurd Frydenlund tok en overlegen seier i A-klassen foran Tore Bårdsen og Leif Arne Halleraker.
Henrik Lunde og Knut Kiste ble nummer tre. I B var det Ivar Pedersen og Sten Bjertnes som var
overlegne. Der fulgte Pål Dahl – Hanne Grethe Morch og Harald Bastiansen – Turid Tøsdal på de
neste plassene.
Her la makker inn en safevariant som sikret 10 stikk i kontrakten:
13
 J8542
Nord
A87
Alle
A
J974
 Q6
 107
Q95
J642
Q10743
K965
AQ6
1082
 AK93
K103
J82
K53
Meldingene:
N
Ø
S
V
Pass pass 1 kl
1 ru
1 sp pass 2 sp pass
4 sp pass rundt
Øst spilte ut ruter til esset. Per B tok ut trumfen i to runder, stjal en ruter, hjerter til kongen og
nok en ruterstjeling. Hjerter ess og mer hjerter brakte motparten inn, og Per var nå sikret å tape
kun to stikk til. Med den gunstige sitsen var det mulig å få 11, men det skal ikke sitte så mye
annerledes før det går an å gå bet. 10 stikk ga for øvrig litt over middels. På landsbasis deltok det
hele 419 par, og Ketil og Sigurd tok en flott 10.plass. Ivar og Sten gjorde det også meget bra ved å
bli nr 18.
Som vanlig på våre breddegrader var det mix-turnering på
onsdag, og dermed åpen pulje i Mabel. Mixen samlet 46
par, og med 24 par i åpen var det det største feltet samlet
så langt i år. Jean Campbell og Kjell Brynjulf Andersen (på
bildet til venstre) vant mixen foran Unni og Jan Mikkelsen
med Annika Haugen og Stein Bjerkset på tredje. I åpen,
som ble spilt med handikap, gikk Gro Gulden og Elna
Eraker til topps foran Eli Ann Bakke og Knut Kjærnsrød,
med Ketil A Olsen og John Roar Stein på siste pallplass.
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I spill 23 fikk jeg dreisen på en 3 NT som Vest:
23
 10653
Syd
K107
Alle
9632
96
 A987
 KQ2
J9
Q5432
AKJ10
Q
A54
KQ102
 J4
A86
8754
J873
Nord spilte ut en liten spar som gikk til knekten og esset, og på konge og ess i kløver la Nord
tydelig dobbeltonkast, så jeg lot den fargen være og spilte hjerter knekt som Nord tok med
kongen. Han fortsatte i spar, og på konge, dame i den fargen og fire ganger ruter måtte Syd gå
ned på hjerter ess singel og knekten dobbel i kløver. Han ble spilt inn på esset og måtte spille
kløver opp i saks som ga 11 stikk og delt topp.
På spill 1 i mixen tok Kristin en safevariant som sikret 9 stikk og +18 på spillet:
1
 AK765
Nord
Q9
Ingen
KJ8
K109
 J832
Q
A64
KJ1083
Q1063
9752
AQ
654
 1094
752
A4
J8732
Hun åpnet som Nord med 1 spar som ble fulgt av tre passer, og Øst spilte ut ruter ni som gikk til
damen og kongen. Spar ess tok med seg damen hos Øst, og Kristin spilte nå liten spar til nieren
for å sikre et inntak til å ta to ganger kløver mot hånden. Vest fikk for knekten, to hjerterstikk
ble innkassert, men nå var det to inntak i bordet til å spille kløver. Denne gangen satt E, D alene i
kløver, men gi Vest en liten kløver til, er Kristins spillemåte den eneste som gir ni stikk.
I spill 7 fikk Anne Ringstad dreisen på dette spillet mot selveste Geir Helgemo:
7
 AJ872
Syd
A8542
Alle
Q8
Q
 106
 Q43
Q96
K3
10976532
A4
2
987653
 K95
J107
KJ
AKJ104
Hun havnet i 4 spar som Nord og fikk kløver ut til damen. Ruter til esset og mer ruter til kongen.
På kløver ess kastet hun en hjerter på hånden og spilte så spar konge og spar til knekt og dame.
Nå var spar ni inntak til kløverne samtidig som trumfen ble tatt ut, og alle hjertertaperne
forsvant. 11 stikk ga +9.
I spill 4 fikk verdensmester Geir som en av få 12 stikk i denne NT-kontrakten. Motstander var for
øvrig Randi Brænde som med sine 90+ år fortsatt er høyst oppegående. I fjorårets festival vant
hun den avsluttende hovedturneringen i B-gruppa.
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4
Vest
Alle
 KQ84
A107
5
AJ1087

 J106
98642
106
KQ6

 A2
QJ53
AKQ43
42

 9753
K
J9872
953
Geir fikk hjerter ni ut til kongen og esset og etter ruter til esset, spilte han kløver til knekt og
dame. Mer hjerter til tieren og på de to siste hjerterne måtte Syd kaste kløverne sine. Kløver til
esset skviste så Syd i spar og ruter.

Geir i aksjon mot Randi Brænde. Tidligere (np)
landslagskaptein Einar Asbjørn Brenne følger
nøye med på hva verdensstjernen gjør.

I spill 24 i den åpne puljen betydde utspillet en forskjell på 8 stikk! Det ble stort sett spilt
hjerterkontrakt Ø-V med 10-11 stikk, men ved ett bord ble kontrakten 3 NT hos Nord. Liten
hjerter i utspill, og 11 stikk ble resultatet. Med spar ut og hjerter fra Vest tar Ø-V de ti første
stikkene!
Torsdag ble det spilt handikapturnering i begge puljer med 42 par i A og 20 i B. I A stakk Svein
Kaarud og Bent Gran av med en klar seier foran Ivar Barikmo – Per Wang og Henrik Lunde – Helge
Homelien. I B var det jevnere. Jo Birger Furulund og Lars Mosand vant foran Rolf og Wenche
Lassen Lersbryggen og Åse Langvik – Marie Louise Hendriks.
I spill 10 meldte Gorm Norstad en smule uortodoks, men det betalte seg denne gangen:
10
 AKQ74
Øst
85
Alle
QJ72
64
 J10
 652
KQ93
A62
K86
A1053
Q1032
AKJ
 983
J1074
94
9875
Han åpnet med 1 NT på Østs hånd, 2 kløver fra makker og 2 spar inn fra Nord. Nå meldte han 3
hjerter på 3-kortsfargen og ble naturlig nok løftet til 4 av Vest. Tre ganger spar ut til stjeling i
bordet. Tre ganger trumf viste at fargen ikke satt rundt, men Syd måtte følge på fire ganger
kløver og to ganger ruter og ble sittende igjen med den trettende trumfen til slutt.
Den første hovedturneringen ble spilt fredag 12. og lørdag 13. og i A-gruppa som talte 50 par vant
Annika Haugen og Stein Bjerkset foran Bjørn Sture Valen og Egil Hansen. Den siste pallplassen tok
Per Heide og Asbjørn Einar Brenne. I B-gruppa triumferte Gro Gulden og Elna Eraker med Kristin
Vigander – Lene Granum på 2. plass etterfulgt av Jean og Marit Perrone.
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Vinnere i A
Vinnere i B
I spill 10 fikk Egil Hansen til en fin spilleføring i 3 hjerter etter følgende meldingsforløp:
10
 J863
Øst
J6
Alle
KQ1032
53
 AQ2
 10975
AQ987
54
8
9754
AKQ6
J87
 K4
K1032
AJ6
10942
V
N
Ø
S
1 hj pass pass 1 NT
Dobl 2 ru pass pass
3 kl
pass 3 hj pass rundt
To ganger ruter ut som Egil kastet en spar på. Den tredje ruteren stjal han, spilte kløver til
knekten og hjerter til damen og hjerter ess. Tre ganger kløver til, og så fikk Syd komme inn på
trumf og måtte spille spar opp til E, D.
Sofie Græsholt Sjødal og Per B Sundseth tok en sterk 4.plass i feltet, og i dette spillet meldte de
som eneste par 6 kløver:
26
 105
Øst
KQJ872
Alle
Q104
K9
 Q8
 AKJ2
A3
106
AKJ632
97
A62
QJ875
 97643
954
85
1043
Meldingene gikk:
V
N
Ø
S
1 kl
pass
1 ru 1 hj 1 sp pass
2 hj pass 2 sp pass
4 kl
pass 5 kl
pass
6 kl
pass rundt
Hjerter ut til esset, og hvis nå sparen sitter 4-3, er kontrakten ganske sikker. Nord stjal imidlertid
den tredje sparen og spilte mer hjerter som ble stjålet på bordet. Lettelsen i Sofies øyne da
kløver konge falt på esset var rimelig tydelig og 1370 innbrakte altså en ren topp. Motstanderne
var for øvrig Geir Helgemo og Jessica Larsson, og da de to andre spillene i runden også var meget
fordelaktige for Sofie og Per, ble resultatet hele + 61.
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I turneringens aller siste spill tok presidenten vår, Kari Anne det aller siste stikket i kontrakten
med det magiske kortet ruter syv!
36
 87432
Vest
AQ
Alle
K102
984
 10
 AKQ5
K10762
953
A765
943
AJ5
762
 J96
J84
QJ8
KQ103
Kontrakten var 2 hjerter hos henne i Vest, og utspillet var spar. Tre runder i den fargen og vekk
med to kløvere, og så fulgte hjerter til tieren og damen. Nå kom kløver til esset og hjerter til
esset. Nord skiftet feilaktig til ruter, og Kari-Anne grep sjansen. Hun dukket første ruter, stakk
den andre og spilte fargen en gang til. Kløver kom tilbake til stjeling, ut med trumfene, og
triumferende kunne hun plante ruter syv på bordet som turneringens aller siste kort!

Taper på taper
Presidenten Kari Anne Opsal viste utmerket teknikk på spill 35 fra hovedturnering 1.
35
Syd
Ø-V
 AK63
AQ83
3
Q743

 Q95
104
QJ96
AJ105

 J842
976
A874
K6

 107
KJ52
K1052
982
I mot 4sp på vests hånd kom ruter Dame ut som ble stukket i bordet. Så spilte hun hjerter til
Damen, kløver til Kongen, kløver til dukk, nord var inne og fortsatte med ruter som KariAnne stjal. Deretter spilte hun kløver til stjeling, tilbake på hånden på hjerter Ess og nå kom
det gode poenget i spillet: Kløver Dame som hun kastet en hjerter på i bordet. Nord var inne
og fortsatte i ruter som spillefører stjal. Så kom hjerter og alt Nord kunne få for var spar
Dame i tillegg til to kløverstikk. 10 stikk og en meget god score på presidenten.
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Bridge for Alle på Paradise Park – januar 2018
Spilleinfo

Det blir bridgeturneringer hver dag fra mandag 8. til lørdag 27. januar, unntatt søndager,
med dagsturneringer mandag – torsdag og hovedturneringer sammenlagt fredag-lørdag. Ellers
kan en selvfølgelig når som helst samles på privat initiativ og ta et slag kort.

Tid

Alle dager fra kl 16.00 – 20.00

Spill

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

Sted

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

Røyking/lufting

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

Servering

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

Premiering

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

Generelt

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

Avgifter

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

Puljeplassering
For å




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

Alkohol og bridge

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

Forbundspoeng i hovedturneringene

NBF innførte ordningen i fjor, og det er fortsatt slik at hovedturneringene i både A og B tildeles
forbundspoeng så sant deltakerantallet er minst 20 par med minst 48 spill.
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Program
Dato

Dag

Tid

Mabel

Atlante

Uke 2 – Program BFA Bridgefestival
15.jan

MAN

16.jan
17.jan

TIRS
ONS

18.jan

TORS

19.-20. jan

FRE + LØR

10:00
16:00
16:00
10:00
16:00
15:00
16:00
16:00

-

11:00
20:00
20:00
11:00
20:00
15:45
20:00
20:00

Temabasert undervisning
Simultan B
Simultan A
Turnering B
Turnering A
Temabasert undervisning
Åpen-HCP
Mix
Temabasert undervisning
Simultan B-HCP
Simultan A-HCP
Hoved B
Hoved A

Uke 3 – Program BFA Bridgefestival
22.jan

MAN

23.jan
24.jan

TIRS
ONS

25.jan

TORS

26.jan
27.jan

FRE
LØR

10:00
16:00
16:00
10:00
16:00
15:00
16:00
16:00
15:00
19:00

–

11:00
20:00
20:00
11:00
20:00
15:45
20:00
20:00
19:00
19:45

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

Noen forklaringer - program







Turnering med A eller B etter => kveldsturnering delt i to grupper, kriterier for
puljeplassering, se foregående side
Simultan => spilles på samme måte som foregående, i tillegg til en «lokal» resultatliste så
utarbeides det en landsomfattende resultatliste
Onsdager spilles det Mix (en av hvert kjønn) i Atlante med en åpen pulje på Mabel der det
spilles handicapturnering, se mer om dette på denne siden (Handicappresentasjon – Power
Point): http://bridge.no/Organisasjon/Organisasjonsdager/Bergen-2017
Torsdager spilles det handicapturneringer (artikkel om handicap lenger bak) i de vanlige A
og B puljene
Hovedturnering spilles fredag og lørdag med sammenlagt resultater for to kvelder
Temabasert undervisning er lagt opp slik at det meldes/spilles noen spill og har en
gjennomgang av disse => undervisningen er rettet mot spillere i B
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Hotell Paradise Park
Måltider:

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

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

Trimrom:

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

Underholdning:

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

Internett/norsk TV:

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

Rom i herberget

Vi gjør alltid vårt ytterste for at den enkeltes ønsker om romtildeling skal tilfredsstilles. Hotellet
har stort belegg, og det kan dessverre føre til at førstevalget ikke kan innfris ved ankomst, men i
løpet av en dag eller to vil de aller fleste ønsker kunne imøtekommes. Vi ber om forståelse for
dette.

Godt for både kropp og sjel!

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

Morgenturer

Et par ganger per uke går vi en tur til stranden etter frokost kl. 09.00. Ruta går over fjellet bak
strandpromenaden og tar ca 50 minutter. Mulighetene for et forfriskende morgenbad i sjøen, før
hjemturen til fots eller med hotellbussen. Følg med på oppslagstavlen i resepsjonen.

Turtips
Rune og Anne Christine Arnesen som deltok på
novemberfestivalen var på tur og kan fortelle
om en flott opplevelse med buss 480 fra Los
Cristianos hovedbussplass til Arona
(endeholdeplassen) og deretter vandring på
flotte stier til toppen av det flate fjellet vi kan
se fra hotellet.
Takk til Sturla Arnesen for turtips og bilde!
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Handicapsystem i NBF
Norsk Bridgeforbund innfører fra årsskiftet 17/18 handikap i norsk bridge. Alle spillere vil da få et
mål på sin egen spillestyrke fra på en skala fra 52 -> 0. Samtidig vil det i klubber og kretser, samt
under Bridge for Alle på Tenerife, bli arrangert handikapturneringer. I disse turneringene vil alle
ha nøyaktig like stor sjanse til å vinne – vinneren blir det paret som presterer høyest over det det
er forventet at de presterer.
Høres det komplisert ut? Fortvil ikke – våre dyktige turneringsledere vil lede deg gjennom dette.
Og under her finner du svar på noen ofte stilte spørsmål:
1. Hvilket resultat kan man forvente av meg og makker?
Når man spiller en handikappturnering vil ditt forventede resultat avhenge av to ting:
- Ditt og makkers handikapp – betegnet som parhandikapp
- Snittet til alle spillerne i turneringen – betegnet som turneringshandikapp
Dersom du og makker har et lavere parhandikapp enn turneringshandikappet skal dere være
bedre enn turneringen og er forventet å score over middels. Har du og makker et høyere
parhandikapp enn turneringshandikappet skal feltet være bedre enn dere, og dere er forventet å
score under middels.
Men hvor stor differansen er mellom deres parhandicap og turneringshandikappet avgjør hvor
langt over eller under middels dere er forventet å komme. Dersom Geir Helgemo og Tor Helness
spiller sammen har de per i dag et parhandikapp på ca 1. Spiller de i en klubb med
turneringshandikapp 26 er det selvfølgelig forventet at de scorer mer over middels enn to spillere
med parhandikapp 13.
Tommelfingerregel:
Hvor mye over eller under middels du og makker forventes å score på en klubbkveld er cirka lik
halvparten av differansen mellom deres parhandikap og turneringshandikappet.
Eksempler:
Parhandikap
52
52
40
40
26
10
0
0

Turneringshandikap
35
26
38
26
39
25
40
20

Forventet score
Ca 41,5 %
Ca 37 %
Ca 49 %
ca 43 %
ca 56,5 %
ca 57,5 %
ca 70 %
ca 60 %

Merk at tallene over er cirka tall og ikke helt presise – jo lenger fra 50 % man kommer jo mer unøyaktige er tallene. (Feilmargin i
tabellen over er ca 1,5 % på tallene lengst fra 50).

2. Hva betyr mitt handikap?
Handikap er et mål på din styrke som bridgespiller. Jo lavere handikap du har, jo bedre er du.
Norsk Bridgeforbunds handikapsystem starter på 52 og går ned til 0. Alle som kommer rett fra kurs
og meldes inn i NBF gis 52 i handikap. Det er faktisk mulig å få et handikap under 0 – men det er
det, ytterst få personer som vil klare.
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Generelt sett vil det se slik ut:
52 – 45: Ferske bridgespillere
44 – 35: Middels klubbspillere
34 – 25: Gode klubbspillere
24 – 15: Aktive turneringsspillere
15 - : Gode turneringsspillere
3. Hvordan justeres mitt handikapp?
Hver gang man har spilt en parturnering som rapporteres til NBF vil handikappet ditt justeres. Om
klubben har spilt handikappturnering eller ikke har ingenting å si – alle parturneringer teller med.
Veldig generelt kan man si at handikappet ditt senkes dersom du har spilt bedre enn forventet
score, og handikappet ditt vil forverres dersom du ligger lavere enn forventet score. Til grunn for
dette ligger det en ganske komplisert matematisk formel, og den skal vi ikke gå innpå her. Men vi
kan ta noen eksempler:
Parhandikap
Turneringshandikap
Forventet score
Oppnådd
Handikappjustering
score
52
35
Ca 41,5 %
45 %
-0,32
52
26
Ca 37 %
52 %
-1,17
40
38
Ca 49 %
62 %
-0,97
40
26
ca 43 %
35 %
0,52
26
39
ca 56,5 %
52 %
0,37
10
25
ca 57,5 %
60 %
-0,12
0
40
ca 70 %
60 %
0,87
0
20
ca 60 %
70 %
-0,63
Merk at antall spill har påvirkning på hcp-justeringen, her går vi ut i fra 27 spill.

Bridge og alkohol
Etter Bridgetinget 2016s behandling av Disiplinærbestemmelsene, kan det være greit å gjenta noe
om våre regler for bridge og alkohol i Bridge for Alle på Tenerife.
Under undervisning og spilling på ettermiddagstid har vi et absolutt alkoholforbud, og de aller
fleste synes det er en utmerket ordning. En må heller ikke ha konsumert så mye på forhånd at det
er til sjenanse, men vi har opplevd svært få problemer med det. Etter at spilling/undervisning er
over, er det selvfølgelig tillatt å kose seg, og ved en evt. Facit-bridge etter middag gjelder
selvfølgelig ikke alkoholforbudet.

Trenger du makker??
På Tenerife-festivalene vil det ganske ofte være spillere som møter til turnering uten å ha en
makkeravtale på forhånd. Vi gjør alltid vårt ytterste for at alle som ønsker det, skal få spille, og
vi løser dette vanligvis ved å koble singelspillere i par. Skulle dette vise seg å være umulig å få
til, vil noen fra staben stille opp, så sant det er teknisk gjennomførbart.
Vi anbefaler uansett at de som mangler makker, stiller opp i god tid før turneringsstart (15-20
min).
De som reiser alene kan også ta kontakt med Per Bryde Sundseth før arrangementet starter –
perbryde@gmail.com – slik at makkerbehovene blir registrert.
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BRIDGEPUB
Bridgepuben i bar Teide på toppen av hotellet åpner i år mandag 8. januar, som vanlig etter
middag ca kl 21.15. Det blir i kjent stil Facit-spill og egen bar. Det er et populært tiltak, og det
kan nok lønne seg å være tidlig ute for å sikre seg en plass ved et av bordene, hvis det er bridge
du vil spille. Det er selvfølgelig mulig å bare komme opp for et sosialt samvær, en prat og en
forfriskning.

En kan kose seg med et glass vin og et slag kort i Bridgepuben!

Full fart på Teide bar
Bridgepuben på toppen av hotellet er like populær som før. Allerede på åpningsdagen, mandag
8.1 var det 7-8 bord i sving med Facit-spill, og antallet som ønsker seg en ekstra bridgeutfordring
på kvelden er økende.
Min makker og jeg hadde et interessant spill på mandag kveld som kanskje det kan være grunn for
flere til å titte på, slik at avtalene er i orden

K5
D Kn 9
K 10 9 4
9 5 3 2

 E Kn 7 4 3
K 7 3
E 5 2
Kn 8

 D 10 8 6 2
E 10 6 5
E K D 6

9
8 4 2
D Kn 8 7 6 3
10 7 4

V/N-S
Vi meldte innledningsvis:
N
S
1 sp 4 ru
4 hj 4 NT
?
4 ruter viser renons, og når 4 NT nå kommer, meldte jeg uten å tenke meg særlig om 5 hjerter
som viser to ess av fem. Makker la kontrakten i 7 spar, og når kongen satt snilt i kutt, gikk det
hjem. Jeg burde antakelig latt være å ta med ruter ess i kalkylen siden makker er renons. Vi
kunne jo nå teoretisk ha manglet trumf ess. Sikkert noe flere kan diskutere.
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Det er ikke så ofte at en motspiller tar de to siste stikkene i en kontrakt på toeren og treeren i
trumf, men det gjorde Per B Sundseth på dette spillet torsdag kveld:
 E Kn 8 6
8 5 3 2
10 2
Kn 7 4
 K 10 3 2
10 9
K D 8 7 4
D 8

95
E K D Kn 6 4
5
E 9 6 3
D74
7
E Kn 9 6 3
K 10 5 2

Øst spilte 4 hjerter, og utspillet var hjerter til tieren og femmeren fra Per. Ruter konge til esset
og spar syv til ti og knekt. Ruter ti fikk løpe til damen mens en spar forsvant fra hånden. Spar til
høy ruff og hjerter til nieren. Nok en spar til høy stjeling mens Per la åtteren, kløver til kongen og
ny ruter til røff. Kløver til damen og spar til røff med Østs siste trumf, og dermed tok hjerter tre
og to de to siste stikkene.

Quizen i uke 1
Er stadig like populært, og den første i år gikk av stabelen onsdag 10.1 i Mabel med ca 35
deltakere fordelt på 6 lag. Som nevnt innledningsvis hadde ikke hotellet klart å framskaffe kabel
til prosjektoren, og dermed måtte vi ty til gammelmåten med penn og papir.
Stemningen var høy, og resultatene gode. Det er mange glupe bridgespillere. 5 av lagene klarte
23 poeng av 25, og ett lag hadde 21 - imponerende!
Det måtte “sudden death” til for å kåre en vinner. En deltaker fra hvert av lagene tok oppstilling
på scenen og fikk ett spørsmål av gangen der den/de som hadde feil røk ut i hver runde.

Vinnerlaget

Avgjørelsen

Morten Hermansen klarte seg best gjennom melketennene, og dermed kunne han innkassere de to
vinvoucherne sammen med Karsten og Jean Gill, Svein Almlid, Per Wang, Ivar Barikmo og Lise
Kjærnsrød.
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Løsning «Hjernetrim 1»
Vi fikk inn noen løsninger på hjernetrimmen i den første bulletinen, selv om jeg nok hadde håpet
på flere. Kanskje flere setter i gang denne gangen.
1.

Per og Knut har like mange penger. Hvor mye må Per gi til Knut for at han skal ha 100 kr
mer enn Per?
Løsning: Per må gi Knut kr 50 hvis han skal ha 100 kr mer enn Per.
Vinner: Ragnhild Solum var heldig med trekningen og får sin vin-voucher.

2.

En kniv veier det samme som to skjeer. Tre skjeer veier det samme som en kniv og en gaffel.
Tallerkenen veier det samme som en kniv og en skje. Hvor mye veier hver av de fire delene
når gaffelen veier 100 gram?
Løsning: En skje veier 100 g, det samme gjør en gaffel, mens en kniv veier 200 g og en
tallerken 300 g.
Vinner: Gilles Grima får en voucher for svaret sitt

3.

Du har tre kasser merket ” Epler og pærer” – ”Epler” – ”Pærer”
Alle er imidlertid feilmerket. Du kan ikke se oppi kassene, men kan ta ut en frukt gjennom en
åpning på toppen. Hvordan kan du bestemme innholdet i alle kassene ved å ta opp èn
frukt fra en av kassene?
Løsning: Vi tar opp en frukt fra kassen merket “epler og pærer”. Hvis frukten er eple,
merkes den kassen “epler”. “Pærer” endres til “epler og pærer” og “epler” til “pærer”. Hvis
frukten vi tar opp først er en pære, blir merkingen selvfølgelig motsatt.
Vinner: Elisif Reymert og Grethe Stenehjem får dele på vouchervinen.

4.

Fire naboer var innom en isenkramforretning. Der kjøpte de ulike antall malerkoster,
lyspærer og skrujern. Ingen kjøpte likt antall av noen produkter (Den som kjøpte tre lyspærer
kjøpte ikke tre malerkoster eller tre skrujern osv.)
Ved hjelp av opplysningene nedenfor skal du kunne finne ut hva de fire naboene kjøpte.
- Personene het Mikkel, Sara, Tanja og Willy.
- Av alle varene ble det kjøpt 2,3,4 eller 5 stk
- Sara kjøpte færre malerkoster enn Mikkel
- Tanja kjøpte et skrujern mer enn Willy som på sin side kjøpte en malerkost mer enn Tanja
- Den personen som kjøpte fire malerkoster kjøpte to færre skrujern enn Mikkel
- Personen som kjøpte to lyspærer kjøpte et skrujern mindre enn Sara
Løsning: Mikkel kjøpte 3 malerkoster, 5 skrujern og fire lyspærer. Tanja: 4-3-2. Willy: 5-2-3.
Sara: 2-4-5
Vinner: Tor Fevang hadde lykken med seg i trekningen.

Hjernetrim 2
1.
2.
3.
4.

Summen av fem påfølgende tall i tallrekken er 105. Hvilke tall snakker vi om?
Hvis 5 katter kan fange 5 mus i løpet av 5 minutter. Hvor mange katter skal det til for å fange
100 mus i løpet av 100 minutter?
I løpet av seks dager solgte en bilselger 60 biler. Hver dag solgte han 4 biler mer enn dagen
før. Hvor mange biler solgte gan den første dagen?
Du har tre poser med gullstykker. I to av posene er gullet ekte og hvert stykke veier 100
gram. I en av posene er gullstykkene falske og hvert stykke veier 10 gram mindre. Du har en
vanlig vekt til rådighet og skal med bare en veiing finne ut i hvilken pose de falske befinner
seg. Posene er åpne, så du kan ta ut det antall du ønsker.

Du kan levere svar på en eller flere oppgaver, og vi må ha svarene senest i løpet av fredag 19.
januar. Du kan sende svar på mail til knutk@hotmail.com eller levere på pair til en i staben.
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Temabasert undervisning
Vi fortsetter ordningen med undervisning på dagtid, tre ganger pr uke, men opplegget blir litt
annerledes enn tidligere. Vi baserer oss på praktisk spilling med ferdiglagte kort og med
gjennomgang av meldinger, spill og motspill etterpå. Vi tror det er en ordning som vil gi
deltakerne enda bedre utbytte enn kun teorigjennomgang. Spillerne setter seg 4 og 4 ved
bordene, og vi regner med å komme gjennom tre spill pr sesjon.
Dette er et opplegg som er rettet mot spillere i B-gruppa, men vi tror at også en del A-spillere
kan ha nytte av å delta på denne undervisningen der den første timen er onsdag 10.1 kl 10-11.

Undervisning B-gruppen
Mandag 15.1

10-11

Mandag 22.1

10-11

Onsdag 17.1

10-11

Onsdag 24.1

10-11

Torsdag 18.1

15-15.45

Torsdag 25.1

15-15.45

Knut Kjærnsrød holder også i år temabasert undervisning mandager
(unntatt 8. januar) og onsdager kl. 10-11 og torsdager kl. 15-15.45.

SPILLETIPS 2
Få maksimalt ut av trumfen
 K Kn 8 2
7 6 3
E Kn 7 4 2
7
N
S
ED93
E 5 2
3
E 9 6 4 2
Du spiller 4 spar som Syd uten meldinger fra motparten. Vest begynner med hjerter konge. Du
stikker med esset, og hva så?
Du ser nok umiddelbart at du bør spille på krysstjeling, og hvis du kan få for alle trumfene, er det
11 stikk å hente. Som vi så i spilletipset i forrige bulletin, gjelder det å få kontrakten og ikke
spille på overstikk. La oss si du spiller kløver ess og kløver til stjeling, ruter ess og ruter til
stjeling og så stjeler en kløver med åtteren.
S/Ø-V
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Da går det galt når sitsen er:
 K Kn 8 2
7 6 3
E Kn 7 4 2
7
764
 10 5
K D Kn
10 9 8 4
10 6
K D 9 8 5
K Kn 10 8 5
D 3
ED93
E 5 2
3
E 9 6 4 2
Øst stjeler over med tieren og returnerer trumf. Dermed blir det et stikk for lite. Det riktige er at
du stjeler en gang lavt på hver hånd og etterpå stjeler med honnører. Da sitter du til slutt igjen
med trumf åtte hos blindemann og nieren på hånden. Du har fått ni stikk og enten åtteren eller
nieren må gi det tiende.

Bulletiner
I tillegg til velkomstbulletinen og denne bulletinen som det trykkes et mindre antall av på
Tenerife, og som også publiseres på nett. Som vanlig vil det også bli produsert en
avslutningsbulletin som sendes dere på e-post etter avsluttet festival.
Vi er veldig interessert i å få innlegg fra dere til bulletinene. Det kan handle om både bridge og
andre ting. Ikke minst er det hyggelig å få beretninger om turer dere har vært på (gjerne også noen
bilder) eller opplevelser av annen art. Tips om gode restauranter vil vi også gjerne ha.

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

NM-helg i mars
Norsk Bridgeforbund arrangerer to lagmesterskap som er åpne for medlemmer av NBF 9. – 11. mars:



NM Damelag: http://bridge.no/Turneringer/NM-for-damelag/NM-for-damelag-2018
NM Veteranlag: http://bridge.no/Turneringer/NM-for-veteranlag/NM-for-veteranlag-2018

Alle tre mesterskapene spilles på Quality Airport Hotel Stavanger. Se mer info på egen NM-side!
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Golf på Tenerife
Vi har fremdeles billetter til Los Palos til gunstig pris 17 Euro. Ta kontakt med meg eller Lise. Det
har blitt vanskeligere å få plass på Los Lagos, Adeje. Scandinavian Golf har fått større pågang, og vi
kan ikke regne med å få plass på deres tildelte flighter på søndager.
Det beste rådet er å ta kontakt med banen direkte og booke tid. Vi er behjelpelige så langt vi kan.
Andre baner i området er det også bare å ta kontakt med direkte. Prisene for en runde ligger fra ca
85 Euro og oppover.

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

Taurus

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

Locanda Italiana

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

Chill Out

En meget bra restaurant med utsikt til den nydelige Las Vistas stranden. Den ligger i utkanten av
Los Cristianos nær Las Americas. Får mye skryt for fiske- og andre sjømatretter.

Rosso Sul Mare
Etter å ha blitt frarådet av alle, fulgte det unge restaurant elskende paret sin drøm og åpnet den
italienske restauranten og vin baren Rosso Sul Mare i 2006. Restauranten ligger i La Caleta, i denne
delen av paradiset, hvor man kan se de mest fantastiske solnedganger. Der av kommer det
italienske navnet Rosso Sul Mare som betyr Rødskimmer over havet, og spiller på fargene som
dukker opp i skumringen rett utenfor den fantastiske terrassen.
Dette er begynnelsen… Et superb team bestående av unge kokker og servitører, forenet i et
brorskap som driver Rosso Sul Mare framover og gjør den til en av de mest berømte restaurantene
på Tenerife. Alltid på jakt etter å forbedre og endre menyen og vinlisten fra år til år. Historien
fortsetter, og husk at hovedpersonen det er deg…

Bridge for Alle 2018
Tenerife 8. – 27. januar.

SJØMANNSKIRKEN PÅ TENERIFE
Sjømannskirken på Tenerife ligger midt i byen, like ved strandpromenaden i Los Cristianos.
Adressen til kirken er Calle Juan XIII og bygningen hvor kirken er lokalisert, heter Don Antonio.
KIRKENS ÅPNINGSTID
I november har Sjømannskirken åpent mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 11 til kl. 14.30.
AKTUELLE ARRANGANGEMENTER
På Sjømannskirken er det gudstjeneste to ganger ukentlig hele vinterhalvåret. Det er
gudstjeneste hver søndag kl. 11.00 og kveldsmesse hver onsdag kl. 18.00.
Lørdag 18. november serveres det lørdagsgrøt fra kl. 13 til 15.
Mandag 20. november kl. 18.00 er det temakveld.
Lørdag 25. november fra kl. 13 åpner vi dørene for årets JULEBASAR.
Velkommen innom Sjømannskirkens arrangementer.
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Litt forskjellig informasjon
Horarios Minibuss

Timetabell for gratis skyttelbuss mellom hotellet og byen:
Fra hotellet.
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
Pause
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

Fra byen (trapp opp fra stranden)
09:45
10:15
10:45
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15
Pause
15:45
16:15
16:45
17:15
17:45

Vi anbefaler å være ute i god tid, for det hender at sjåføren er litt «kjapp», spesielt fra byen.

Kontakt med oss

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

Helsetjenester

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

Skandinavisktalende legekontor

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

Pass på verdisakene!!

Vi har tidligere dessverre hatt noen tilfeller av at verdisaker som vesker, lommebøker,
fotoapparater, mobiltelefoner osv. blir snappet av uvedkommende, særlig nede i byen men også
utenfor butikken nedenfor hotellet. Pass derfor godt på tingene du har med deg!

Bridge for Alle 2018
Tenerife 8. – 27. januar.

Bridgebøker på dansk:

Moderne Bridge av Lars Blakset
Denne boken på dansk er et fint tilskudd til å kunne utvide sitt repertoar i bridgen for både den
absolutte nybegynner, den som er ferdig med sitt første bridgekurs og erfarne klubbspillere som har
spilt i mange år. Denne flotte bridgeboken i «hard cover» egner seg utmerket til selvstudium. Det er
mange treningsoppgaver til hvert kapittel, og etter kapitlet er det sjekkliste med
«det skal du kunne».
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 390,- kr + porto/forsendelse.
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.
Nå har Lars Blakset sammen med sin bror Knut kommet med en ny
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.
Vanskelighetsgraden stiger gradvis i boken til den rundes av med
noen av de mer avanserte emner innenfor spilleføring.
Boken vil være til salgs i Bridgebutikk Ullevål for 300,- kr + porto/forsendelse.

Spill med i en stor turnering hjemme hos deg selv
Fasitkortstokker
Nå kan du ved hjelp av Fasitkortstokker spille med i en stor
turnering hjemme i din egen stue. Etter ferdigspilt spill kan du
sammenligne scoren din med resultatene fra en turnering. I alt
11 forskjellige med 48 spill på hver.
Pris: 130,- kr pr stk
1.100,- kr for alle 11
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Storefjellfestivalen
NBFs Bridge for Alle konsept ble utvidet med et nytt
arrangement i 2017. I begynnelsen av juni ble det arrangert
for første gang en Bridge for Alle festival på Storefjell 1001
Resort Hotel. I 2018 blir det ny Storefjellfestival fredag 18.
mai til onsdag 23. mai.
Bridgen under Storefjellfestivalen er foreløpig planlagt slik:
 Bridgespilling på ettermiddag/tidlig kveld – kl. 16.00 – kl. 19/20.
 Forskjellige bridgeaktiviteter på formiddagen.
 Bridgepub på kvelden etter middag med start ca. kl 21.30.
 Åpen landslagssamling fredag kl. 14.30 – lørdag kl. 13.00
 Storefjellturneringa lørdag – mandag
Storefjell 1001 Resort Hotel er et familieeid hotell i naturskjønne opplevelser på Golsfjellet. Det har
300 rom med 550 sengeplasser. Mat står i sentrum på Storefjell med bugnende lunsjbord og buffeter
som er viden kjent og har blant annet vunnet en VG-kåring. Om du har spist for mye så er det både et
moderne utstyrt trimrom og badeavdeling på Storefjell 1001 Resort Hotel. Hotellet har et tilbud til
alle – seks dager i uken er det pianobar, Diskotek 1001 natt og liveband i dansesalen.
Sommeren på Storefjell er fantastisk. Her kan du nyte livet langs godt merkede sykkelveier og
turstier. Du kan spille golf eller ri innover fjellet på hesteryggen, eller du kan ta med barna på
leierunder i nærmiljøet. Fiskemulighetene på Golsfjellet og i Tisleidalen er gode, og du kan leie
kanoer på Lauvsjøstølen eller motorbåter på Oset.
Både til Storefjellfestivalen og Storefjellturneringa har vi fått fine full pensjonspriser.
For mer informasjon se bridge.no!
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NM FOR DAME- OG VETERANLAG 2018
STAVANGER – 9. – 11. MARS
«Årets artigste bridgehelg» er det mange som kaller NM for dame- og veteranlag. 2018utgaven spilles på Quality Airport Hotel Stavanger fra lørdag 10. mars til søndag 11. mars.
Fredag kveld er det åpningsturnering og lørdag kveld arrangerer vi festbankett!
Damene og veteranene spiller selvfølgelig i hver sin klasse.
Kort info:
Når: Lør 10. mars kl 10:30 – søn 11. mars kl 15:45
Spillested: Quality Airport Hotel Stavanger
Antall spill: 10 kamper á 10 spill
Spilleform: Lag monrad
Premier: Medaljer og minnepremier
Mesterpoeng: Forbundspoeng
Startkontingent: 3000,- per lag
Reisestøtte: Hele startkontingenten fratrukket
arrangementsutgifter går til reisefordelingskasse. Alle
deltakere får lik egenandel på reisestøtten.
Hotellpriser:







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

MELD DERE PÅ VIA NBF TURNERINGSOVERSIKT!
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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, Love India og Mamma Mia(begge i senteret nedenfor hotellet), 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.

