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Jubileum med rekorddeltakelse!

I jubileumsåret ble det rekorddeltakelse med nesten 13 % økning i forhold til rekordåret
2017. På taket av vertskapshotellet Paradise Park Fun Lifestyle Hotel arrangerte
hotellet i samarbeid med BfA Tenerife, med Per Bryde Sundseth i spissen, fest i
forbindelse med at det var tiende gang vår januarfestival ble gjennomført i 2019!
Nye festivaler i november og januar 2020 på Paradise Park er allerede planlagt.
Innbydelser sendes ut i begynnelsen av mars

X Paradise Park
and
NBF Bridge Festival
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Noen bilder

Oversiktsbilde fra det
flotte bassenganlegget
utenfor Atlante.
Nedenfor fra
spillefasilitetene på den
overbygde terrassen på
Atlante.

Sydlandsk stemning

Fotograf: Lise Kjærnsrød
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X Paradise Park og NBF Bridgefestival
Rekordenes år
Nok en gang står vi ved avslutning av en festival her på Tenerife, og vi kan konstatere at
jubileumsåret bød på en rekke rekorder. Vi kan bl.a. nevne at 343 spillere har vært innom og
kjempet om stikk og poeng ved bordene, vi spilte hele ved 57 ½ bord samtidig på det meste, og i
avslutningsuka hadde vi omtrent like mange bord som vi hadde par i fjorårets festival. I tillegg
hadde vi en meget hyggelig jubileumsmarkering på toppen av hotellet med ca 200 deltakere. Vi vil
gjerne få takke for alle hyggelige tilbakemeldinger. Det varmer, og dere er hjertelig velkommen
tilbake både i november og januar!
Vi fikk en liten utfordring i og med at det møtte opp så mange som ikke var forhåndspåmeldt, men
det løste seg heldigvis greit. Vi bør nok få til en bedre ordning der framover. Makkergarantien holdt
mål så vidt vi kan fastslå. Ingen ble stående uten å få spille.
Været har kanskje ikke vært helt topp denne gangen med en del skyer inni mellom og noe kjølig
både morgen og kveld, men det har absolutt vært mange flotte dager også. Regnet har i alle fall
stort sett glimret med sitt fravær.
Interessen for quiz og hjernetrim er stadig økende, og her var det også rekorddeltakelse i år. Noen
synes at de enkelte lagene hadde for mange deltakere, og det får vi se om det er lurt å gjøre noen
begrensninger på
Det er ikke så mye å klage på her på hotellet, men vi har fått noen tilbakemeldinger bl.a. på at
maten ikke har holdt topp kvalitet, og musikken ved bassenget har til tider vært irriterende høy.
De første ukene var TV-signalene helt håpløse og falt til stadighet ut på de norske kanalene, men
de siste dagene har det vært mye bedre, og vi håper at det varsler om bedre stabilitet.
Vi har fått en del forslag til endringer som vi tar med oss i planleggingen framover. Bl.a. vil vi se på
en mulig omlegging av kursvirksomheten i november, og vi vil se om det er rom for å legge til rette
for lagkampspill.
Takk for nå og velkommen tilbake!

Knut Kjærnsrød
Bulletinredaktør

Per Bryde Sundseth
Arrangementsansvarlig
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10-års feiring med stil
I anledning av at det i år er tiende gangen vi inntar Paradise Park Fun Lifestyle Hotel for å
gjennomføre NBFs januarfestival, var det lagt opp til en storstilt markering. Hotellet og NBF fordelt
kostnadene seg imellom, og det ble et arrangement vi vil huske med glede.
For anledningen var toppetasjen i hotellet, som nå går under navnet Fun Attic (Moroloftet) ryddet
og klargjort for invasjon av nesten 200 deltakere! En stor stab av ansatte sto klar for å yte ypperlig
service. Fra kl 18 startet serveringen som besto av et stort antall smakfulle tapasretter og snacks,
ledsaget av vin og Cava i tilstrekkelige mengder, og den fortsatte ufortrødent under hele seansen.
Ingen gikk sultne eller tørste hjem – det føler jeg meg sikker på!
Det offisielle programmet startet med velkommen fra Bruno Correa, hotellets direktør, og så
overtok Per B. Sundseth med en gjennomgang av historikken fra start til nå og den eventyrlige
utviklingen vi har hatt. Det startet med ca 90 deltakere i 2010, til vi i dag har i overkant av 300,
ikke minst takket være hotellets store imøtekommenhet og vilje til å legge alt til rette for oss. Vi
har i løpet av disse årene hatt nesten 24000 overnattinger – et utrolig antall! I 2012 startet vi
opplegget i november, først med nybegynnerkurs og siden med påbygningskurs og vanlig
turneringsspill.
Våre unge europamestere, Sofie Græsholt Sjødal og Agnethe Hansen Kjensli har vært til stede en
uke under årets festival, og Per brukte anledningen til å dele ut blomster til dem for innsatsen.
Visepresident i NBF, Astrid Steen Lybæk overrakte plakett til hotellet v/Bruno og videre var det
overrekkelser av plaketter og blomster til både Bruno og de ansvarlige for hver enkelt avdeling ved
hotellet. Amanda Leese, Vicky Isla og José Medina. Per uttalte også fortjente godord til alle
smilende og hjelpsomme ansatte som gjør sitt ytterste for at vi skal trives, ikke minst Drago i
resepsjonen og Roberto som er nestsjef i restauranten og alltid er på pletten for å yte oss service.
Stein Furuseth tok overraskende mikrofonen og takket på vegne av deltakerne både på spansk og
engelsk for et flott arrangement – veldig hyggelig!
Bruno takket på vegne av hotellet for et godt samarbeid, og overrakte et flott armbåndsur til Knut
og Per, samt Ivar Olsøn-Lunde som er en meget verdifull medhjelper for oss. Tulla og Tom
Danielsen overrakte gave til Knut og Per fra NBFs styre. En runde på Championship Course på Adeje
Golf med og etterfølgende lunsj. Supert!
Til slutt ble de 7 som har deltatt på festivalen alle ti gangene hedret med diplom, og invitert til
middag på restaurant La Martina i Las Americas. De 7 er Jeanne og Karsten Gill, Bente og Rune
Nicolaisen, Øyvind Bjørheim, Ketil Andrè Olsen og vår svenske venn Kjell Bodin. 5 av dem var til
stede på markeringen, og dessverre kunne bare 4 delta på middagen.
Folk spiste, drakk, samtalte og koste seg fram til litt over kl 20, og vi har i all hovedsak fått flotte
tilbakemeldinger for et vellykket og hyggelig arrangement.
Det gir et godt utgangspunkt for å gå løs på ti nye år!

Viktig støttespiller på hotellet
Roberto Gallo er en av våre mest trofaste hjelpere her på hotellet. Han har
vært med oss fra starten i 2010, er nestsjef i restauranten og hjelper oss
med alle mulige praktiske saker.
Torsdag 24 samlet vi staben i Mabel og overrakte ham en gave fra oss, slips,
slipsnål og mansjettknapper med NBFs logo.
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Bilder fra 10 års feiringen
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10 års jubilanter
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Og bakom står staben
En viktig forutsetning for å gjennomføre turneringene våre her på Tenerife er at vi har en stab som
kontinuerlig produserer spill av riktig mengde og kvalitet og at de fordeles til spillerne på en
effektiv måte.
Gøran Forsgren, Rita Danielsen, Bjørg Sundseth og Lise Kjærnsrød har til sammen sørget for mer
enn 8200 mapper med kort i disse tre ukene, inkludert Facit-spillene til Fun Attic. Si vidt vi har
kunnet fastslå har det skjedd så å si uten feildubletter. I Atlante har Gerd Teigen arbeidet
utrettelig med å legge ut og samle inn spill, og har dessuten daglig sørget for at bordene ute på
terrassen sto klare med duker, bordplansjer og meldebokser.
En stor takk til dere alle!

Staben 2019
Årets Bridgefestival er den tiende i rekken på Paradise Park. Staben 2019 er en rutinert gjeng –
Knut og Per har stått bak arrangementet av alle 17 Bridge for Alle festivalene som Norsk
Bridgeforbund har arrangert på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos – sju
novemberfestivaler og ti januarfestivaler. Her er en bildepresentasjon av staben.

Per Bryde Sundseth
17. BfA festival

Knut Kjærnsrød
17. BfA festival

Sten Bjertnes
9. BfA festival

Tom Danielsen
10. BfA festival

Are Utvik
9. BfA festival

Gøran Forsgren
8. BfA festival

Sigmund Bakke
3. BfA festival

Eli Ann Bakke
4. BfA festival

Gerd Teigen
2. BfA festival

«Kortdamene» våre, fra venstre Lise
Kjærnsrød, Rita Danielsen og Bjørg Sundseth.
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Premiering i turneringene
Premiering i BfA Tenerife festivalen 2019:
 I hovedturneringene både i A og B har hotellet gitt 1 ukes fritt opphold med halvpensjon til
begge (50% hvis bruk under festivalene i november 2019 og januar 2020).
 2.premie i hovedturneringene både i A og B så har Gourmetland-kjeden gitt
middagsvouchere á 50€ til begge spillerne.
 3. premie i hovedturneringene og vinnere av kveldsturneringene både i A og B, vinnerne
kunne velge mellom middagsvouchere på Taurus eller behandling i hotellets SPA-avdeling á
25€ (fratrekk på regningen), eller de kan velge blant NBFs tørkle, slips eller
mansjettknappesett
 Sammenlagt vinnere av handikapturneringene i A og B (de 2 beste %-scorene av de 3
handikapturneringene) får opphold under Storefjellfestivalen i juni 2019.
Øvrige premiering er tennisskjorter, NBF-kortstokker i reiseetuier og vin.

Vi takker for sponsrede premier fra våre samarbeidspartnere

Første premie i hovedturneringene

Paradise Park Fun Lifestyle Hotel stiller med 1 ukes fritt
opphold med halvpensjon (50% hvis bruk under festivalene i
november 2019 og januar 2020) til vinnerne i
hovedturneringene i både A og B.

Premier mottatt fra Storefjell 1001 Resort Hotel
Det er premiering til den beste spilleren i A-puljen og Bpuljen som deltar i handikapturneringene som arrangeres på
torsdag 10. – samt tirsdagene 15. - og 22. januar. De to beste
resultatene teller.
Premien er gratis hotellopphold med helpensjon for en person
på Storefjell 1001 Resort Hotel under Bridge for
Alle/Storefjellsturneringen onsdag 5. juni til mandag 10. juni.
Dersom et par vinner, må premien deles dem imellom. Det er
mulig å ta med ledsager og oppgradere til dobbeltrom,
ledsager betaler da kr. 500,- pr. døgn med helpensjon.

Gourmetland sponser premier
Som 2.premie i hovedturneringene både i A og B så har
Gourmetland-kjeden gitt middagsvouchere á 50€ til begge. 3.
premie i hovedturneringene og vinnere av kveldsturneringene
både i A og B, så kan vinnerne velge mellom forskjellige ting
blant annet middagsvouchere på Taurus.
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Turneringene i uke 1
Da er vi godt i gang, og for en start det har vært. Mandag 7.1 dro vi i gang med 48 par i A og 24 i
B. Det er hele 13 par mer enn vi hadde på den første dagen i fjor. Det lover godt for fortsettelsen.
I A-gruppa som spiller i Atlante blant nylaget «plantefelt» ute på terrassen ble det dramatikk i siste
runde. Pål Arne Mediå og Johan Finnanger som hadde ledet store deler av turneringen, gikk på en
meldesmell, og dermed Tore og Hallgeir Gåsø forbi og tok seieren. Skiensekteparet Rønnaug Asla
og Svein Markussen kapret den siste pallplassen. I B-gruppa måtte jeg steppe inn som makker til
Jonny Bergin fra Grong, og det viste seg å være et vellykket innhopp siden vi dro i land seieren
med knapp margin til Grete Mo Storm og Trevor Storm. Jorunn og Stig Rune Ofstad ble nummer tre.
I spill 8 betet spillefører seg selv, men makker og jeg tok i hvert fall vare på sjansen:
8
 K6543
Vest
2
Ingen
83
QJ962
 QJ109
 --AJ
9643
KQ6
AJ1092
10854
AK73
 A872
KQ10875
754
--Meldingene gikk:
V
N
Ø
S
1 kl
pass
1 ru
1 hj
1 sp
pass
3 kl
pass
3 NT
pass rundt
Makker spilte ut hjerter to til damen og esset, og nå får Vest minst ni stikk ved å gå på sparen. Han
spilte imidlertid fem ganger ruter og kastet selv en spar og en kløver. Jeg lot to spar gå, og makker
saket to spar og en kløver. Nå kom hjerter til min konge, og makker saket enda en spar. Når jeg nå
tok for spar ess, ble bordet utsatt for en type skvis og måtte kaste en liten kløver for å beholde
kontrollen i hjerter. I neste stikk fikk makker for spar konge, og nå kunne en hjerter sakes, men
det hjalp ikke. Makker fortsatte med kløver dame, bordet måtte stikke, og i sluttspillet måtte jeg
enten få to stikk i hjerter eller makker to stikk i kløver.
I spill 19 var det om å gjøre å holde rede på fordelingskastene:
19
 62
Syd
QJ10743
Ø-V
AQ
762
 A75
 QJ104
65
A
K3
98754
KJ10953
AQ8
 K983
K982
J1062
4
Meldinger:
S
V
N
Ø
Pass
1 kl
1 hj
1 sp
2 hj
2 sp
3 hj
4 sp
Pass rundt
Jeg meldte egentlig altfor tøft, og det er ingen ting å si på at makker meldte utgangen. Det kom
hjerter ut til esset, og makker tok sparfinessen. Kongen satt imidlertid godt gardert, og etter tre
trumfrunder spilte han kløver ess og kløver dame. Syd stjal, men nå var kontrakten hjemme.
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Makker kunne stjele den neste hjerteren og innkassere kløverstikkene. Syd må se at Nord legger
norsk fordeling og viser tre kort og vente en runde med å stjele. Dermed blir det flere beter.
Tirsdag 8.1 samlet eksakt like mange par som dagen før, og fordelingen var den samme. I A-gruppa
gikk Ketil Andre Olsen og John Roar Stein til topps med klar margin, og vant samtidig den innlagte
simultanturneringen med 352 par på landsbasis. «Janene» Hagen og Kvarme kapret 2. plassen med
ett poengs forsprang på Gudmund Vingen og Kjell Brynjulf Andersen, og de ble henholdsvis nummer
7 og 10 i simultanturneringen. B-gruppa ble overlegent vunnet av Kari Hovden og Anne Marie
Hummerfeldt foran Bjørg Opedal og Lene Granum og med Arne Håkon Laberg og Henrik Rønningen
på tredje plass. Vinnerne i B ble nummer 17 på landsbasis.
Det er ikke alltid like lett å tippe sluttkontrakten på et spill, og på spill 6 ved et av bordene ville
du antakelig holdt på en stund for å komme fram til resultatet.
6
 AJ10852
Øst
KJ96
Ø-V
K
A9
 Q3
 K7
874
AQ
J8765
AQ1093
864
KQJ7
 964
10532
42
10532
Øst åpnet med Multi 2 ruter. Vest svarte naturlig nok 2 hj, og Nord gikk inn med 2 NT. Øst meldte 3
ruter, og Vest, som nå var overbevist om at makker hadde en svak 2-åpning i hjerter sa 3 i den
fargen. Øst fant ikke på noe bedre enn å passe ut den, og dermed var kontrakten på 3-2 tilpassen
et faktum. Et enda større mysterium er hvordan Vest klarte å klore til seg 8 stikk, men derom tier
historien.
Onsdag 9.1 var det klart for den første mix-turneringen under årets festival, og igjen var det tid
for en rekord. Harald Bastiansen og Turid Tøsdal vant med utrolige 72,49 % i den 54 par store
feltet. Jeg har ikke klart å finne en høyere score i de årene vi har holdt på her. De var drøyt 11 %
foran Tore Bårdsen og Eva Lohne, og Grethe Brandstorp og Arild Lysaker tok bronseplassen. Det ble
spilt åpen turnering i Mabel med 26 par der Ketil Andre Olsen tok en ny seier, denne gang sammen
med Johan Finnanger. Einar Asbjørn Brenne og Per Heide ble nummer to foran makker Per Bryde
Sundseth og meg. Harald og Turid var blant svært få par som meldte og vant storeslem i spill 3:
3
 J74
Syd
J62
Ø-V
J73
9732
 AK8653
9
103
A7
92
AKQ6
Q104
AKJ865
 Q102
KQ9854
10854
--7 kløver kan ikke betes, og den kontrakten fant jeg og makker. Harald og Turid meldte 7 NT, og
den kan nok betes ved at Syd holder ruter og kastes sine spar, men det er fort gjort å trå feil.
I spill 5 var det nok en slem ute og gikk. Vinnerparet i åpen klasse meldte seg fram til 6 kløver på
følgende måte:
N
S
1 sp
2 kl
2 ru
2 hj
3 ru
3 NT
4 kl
4 NT
5 hj
6 kl, pass rundt
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5
Nord
N-S
 QJ32
K10854
J10
52

 AK1085
--AK543
J94

 76
A763
9762
1086

 94
QJ92
Q8
AKQ73
I spill 6 var jeg sløv i motspillet:
6
 92
Øst
AQJ42
Ø-V
A532
86
 KQ753
6
873
K1065
Q74
J1098
AQ
J542
 AJ1084
9
K6
K10973
Meldingene gikk:
S
N
1 sp
2 kl
2 ru
2 hj
3 kl
3 NT pass rundt
Nords 2 kløver spurte om kvaliteten på åpningen, og 2 ruter viste minimum.
Makker spilte ut ruter knekt som fikk beholde stikket, og mer ruter gikk til kongen mens jeg
avblokkerte damen. Hjerter til knekt og konge og spar til min dame, og mer ruter som Nord vant
med esset. Spar ni fikk lov å løpe til min konge og hjerter tilbake. Kløver til tieren og min dame, og
nå skulle jeg selvfølgelig tatt av meg kløver ess før jeg spilte hjerter. Det poenget tok jeg ikke med
meg, og dermed ble jeg straks innspilt på esset og måtte gi bordet resten av stikkene. To bet ga
bare middels, mens de fire vi kunne fått, hadde vært delt topp.
I spill 11måtte det en spesiell sits til for å klare kontrakten.
11
2
Syd
982
Ingen
A1087653
43
 107
 AJ43
J103
K764
K94
J
KJ1096
Q752
 KQ9865
AQ5
Q2
A8
Du får kløver ut mot 3 NT og stikker den andre med esset. Hva må til for å klare kontrakten? Jo,
Vest må ha ruter konge, ni tredje og Øst singel knekt. Du spiller dame som dekkes med kongen,
hjem på hjerter ess og ny finesse med ruter åtte. Dermed er kontrakten hjemme. 5 ruter vinnes på
samme måte, men der må du i tillegg ta hjerterfinesse. I B-gruppa var det kun Gro Gulden og Elna
Eraker som klarte kunststykket å melde og spille hjem 3 NT. I Mixen klarte Dag Eriksen og Ellen
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Skjæveland det samme (de fikk sågar 11 stikk), mens Stein Furuseth og Inger Sofie Jahr meldte 5
ruter med hjemgang.
Torsdag 10.1 sto i handikapturneringens tegn og samlet 45 par i A og 33 i B. I sistnevnte triumferte
Britt Margareth Dalen og Olav Omsberg med god margin ned til Tove og Gunnar Buene som igjen
hadde et par poeng til gode på Sidsel Heyn og Kjellaug Vik. I A ble det knusende seier til Jostein
Ravn Ottesen og Einar Per Salmo. De hadde mer enn dobbelt så mange plusspoeng som nummer to
på lista, Svein Weltzien og Svein Kaarød. Harald Melhus og Kjell Haugland fylte ut pallen. Det er
ulike meninger om handikapsystemet og av og til hører vi om spillere som ikke ønsker å delta. Jeg
synes alle bør slutte opp om systemet – det er bare forfriskende å ha en litt annen innfallsvinkel av
og til, og det betyr jo at de som ikke vanligvis befinner seg i øvre del av resultatlista, får en
forbedret sjanse til å hevde seg.
Spill 6 var fantastisk! Helt unikt faktisk. Da tror du kanskje det var en utrolig fordeling eller en
super gjennomført kontrakt? Nei, det var ikke det, men alle de 38 bordene spilte samme kontrakt
og fikk samme antall stikk! 4 spar 11. Det tror jeg aldri jeg har sett med så mange bord i aksjon.
6
 Q10983
Øst
Q872
Ø-V
K
AQ3
7
 42
AJ654
93
J82
A109543
J852
1064
 AKJ65
K10
Q76
K97
I spill 10 bør du ta deg en tenkepause etter stikk 1. Syd åpner med 1 spar, du går inn med 2
hjerter, og Nord melder 3 NT som blir passet rundt. Din makker spiller ut hjerter tre til ditt ess, og
så er det tid for refleksjon når du ser bordet.
 10
AQ654
Utspill: 3
AQ43
943
 AKJ9642
J2
82
K7
Hvis din makker har et kløverstikk, får han nok alltid for det, men skulle det være ruter han har et
honnørkort i, haster det veldig å få med seg stikkene. Legg derfor ned ruter ess, og når makker
legger styrke, fortsetter du. Da blir det bet når kortene var:
10
Q
Øst
K98
Alle
J107
AQJ1052
 10
 8753
AQ654
1073
AQ43
K965
943
86
 AKJ9642
J2
82
K7
Fredag 11.1 startet den første hovedturneringen med 56 par i A og 31 i B. Etter de første 24
spillene er det Britt Margareth Dalen og Olav Omsberg som fører an i B foran Harald Bastiansen og
Turid Tøsdal, mens A-gruppa ledes av Svein Gunnar Karlberg og Svein Erik Almli og med August
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Olason – Øystein Sæterdal på andre plass. I spill 19 var det helt vitalt å legge riktig kort i en kritisk
situasjon:
 32
 A8
5432
KQ
752
KJ94
A852
QJT73
Etter tre passer åpnet jeg med 1 NT som ble sluttkontrakten. Spar konge ut etterfulgt av mer spar
til knekt og ess. Kløver dame løp til kongen og så fulgte sparstikkene. Jeg kastet en kløver og to
rutere, og Syd spilte hjerter knekt til esset. Nå kom en liten ruter i vri – knekten eller kongen?
Velger du feil her, griner nullen imot deg med minst to sonebet, og motparten har nok ikke utgang.
Jeg valgte til slutt å legge kongen, siden Syd med ruter ess begynner å nærme seg åpning. Det var
rett da kortene var:
19
 J754
Syd
A98
Ø-V
A863
K6
 32
 A8
5432
KQ
752
KJ94
A852
QJT73
 KQT96
JT76
QT
94
En bet var verdt ganske mange plusspoeng, mens to eller flere hadde vært bortimot alle
minuspoengene. Spill 15 bød på vilter fordeling:
15
 J5
Syd
AK4
N-S
KQJT74
A7
 AT864
 KQ972
87632
--98
3
3
KJT8654
3
QJT95
A652
Q92
Ved ett bord gikk meldingene:
N
Ø
S
V
1 ru
1 sp
2 hj
3 sp
4 hj
4 sp
5 hj
dobl
Pass rundt
Utspill spar ess etterfulgt av mer spar. Plan? Ja, dette må vel være greit, trumfe, trumfe ut og
kaste to kløvere på ruter. Uff, satt trumfen 5-0, sier du, utur! Det er en enkel men kanskje ikke så
lett synlig vei til målet. Kast en kløver på den andre sparen! Da har ikke Ø-V noe mottrekk.
Lørdagens 24 spill førte til en del omkalfatringer på listene. I B-gruppa avanserte Dag Eriksen og
Ellen Skjæveland (bildet over til venstre) til toppen foran Svein Weltzien og Stein Furuseth. Lene
Granum og Bjørg Opedal kom seg opp til 3.plass.
I A-gruppa fikk lederparet Svein Gunnar Karlberg og Svein Erik Almli det tyngre utover lørdagen og
falt ned til 3. plass. Morten Hermansen og Frode Tveito (bildet over til høyre) kom med stormskritt
og tok en komfortabel seier. Einar Asbjørn Brenne og Ketil Andrè Olsen kapret 2. plassen.
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I spill 27 fikk Per Bryde Sundseth dreis på spilleføringen. Meldingene gikk:
S
V
N
Ø
1 kl
pass
1 NT
pass
Pass
dobl
pass
2 hj
Pass
pass
2 NT
pass rundt
27
 QT6
Syd
JT8
Ingen
KT7
A542
 87542
9
A762
K94
AJ
Q9643
JT
K763
 AKJ3
Q53
852
Q98
Det kom hjerter ut til esset, hjerter til kongen og en tredje runde ble vunnet med knekten. Liten
kløver til damen og ruter mot hånden stakk Vest med esset, tok for sin stående hjerter og
returnerte ruter knekt. Nå tok Per sparstikkene sine, og med to kort igjen ble han sittende igjen
med kløver ess dobbel på hånden og åtterne i kløver og ruter på bordet. Dermed var Øst skvist i
minor, og ni stikk ga 26 av 27 mulige plusspoeng. I spill 41 fant Øst et originalt utspill som brakte
spillefører på litt gale veier:
41
 T953
Nord
JT732
Ø-V
K
T32
 QJ862
 A4
9
KQ65
96532
AQT
84
QJ75
 K7
A84
J874
AK96
Meldinger:
N
Ø
S
V
Pass
1 kl
1 NT
pass
2 kl
pass
2 ru
pass
2 hj
pass rundt.
Øst fant fram spar fire, og det var ikke så lett å se at det var fra esset, så den ble dukket til
knekten og spar i retur til esset. Nå var det ikke så godt å få mer enn åtte stikk, men det ga likevel
over middels, siden mange hatt gått bet i forskjellige kontrakter. Kun 7 par i A og ett i B tok seg til
storeslem i spill 33, deriblant Morten og Frode. Du kan jo teste deg selv og makker.
33
 AKJ2
Nord
A4
Ingen
T8
AKT85
 T4
 863
KJ986
T7532
Q943
72
92
764
 Q975
Q
AKJ65
QJ3
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I spill 40 var Jan Mikkelsen helt alene om å få 12 stikk i hjerterkontrakt. Etter NT-åpning og
overføring spilte Øst ut ruter, og så spilte han spar ess og spar til Vests konge. Vest fortsatte med
ruter og dermed var det duket for skvis av Vest de svarte fargene. + 27 av 27 mulige var
belønningen. Vest kunne brutt skvisen ved å spille kløver konge, men det går faktisk an å få 12
stikk uansett. Hvis du tar to ganger ruter og spiller trumfen til bunns, slipper ikke Vests unna. På
den nest siste trumfen må han enten gå ned til tre kort spar eller blanke K, D i kløver. Gjør han det
siste, blir han spilt inn på kløver og må spille spar opp i saks.
40
 Q642
Vest
J75
Ingen
AK7
AJ9
 KJ98
 T73
9
843
Q4
JT62
KQ8732
654
 A5
AKQT62
9853
T

Turneringene i uke 2
Uke 2 ble innledet med et brak – og ny rekord igjen! B-gruppa mønstret 38 par mens A-gruppa talte
hele 74! 56 bord er «all time high» og begynner å nærme seg grensen for hva vi kan håndtere
plassmessig, men vi er selvfølgelig glade for at så mange finner det interessant å delta.
I A-gruppa tok ekteparet Mikkelsen, Unni og Jan en klar seier foran Runar Steinmoen og Ove
Omland og med Erik Hegbom – Jens Kaltenborn på tredje. Mandagen var dessuten en av NBFs
simultandager, og Jan og Unni tok en flott 6.plass blant 341 par. I B vant Arne Håkon Laberg og
Henrik Rønningen nokså klart foran Marit Perrone og Turid Tøsdal, mens Tone Eiklid og Marit Tordly
avgjorde en millimeterfight om tredjeplassen til sin fordel. Arne og Henrik ble nummer 18 på
landsbasis. I spill 3 var det forbausende mange som slapp hjem 10 stikk i sparkontrakt:
3
 Q10
Syd
74
Ø-V
J109542
862
 A762
 K843
QJ65
83
AQ7
K6
94
AQJ75
 J95
AK1092
83
K103
Hjerteråpning hos Syd, og så endte majoriteten i 4 spar på Østs hånd etter opplysende dobling.
Hvis Syd starter med tre ganger hjerter som Nord trumfer med 10 eller dame, kan ikke Øst få mer
enn 8 stikk, men mange har tydeligvis skiftet farge etter det første hjerterstikket.
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Jeg spilte turneringen med Are Utvik. Vi klarte oss bare sånn måtelig, men her var makker flink i 3
NT:
23
 KQ9
Syd
Q92
Alle
KJ4
A943
 543
A862
J10654
K7
863
1095
K7
QJ105
 J107
A83
AQ72
862
Han åpnet i tredje hånd med 1 NT og jeg løftet naturlig nok til 3. Kløver dame ut fikk beholde
stikket, og Øst skiftet til liten spar som gikk til damen. Etter to ganger ruter spilte Are liten kløver
til ti og konge, og ny spar gikk til ess og enda en spar til kongen. På den fjerde ruteren kastet Øst
sin stående spar, og dermed leste Are sitsen riktig. Han spilte to ganger kløver, Øst kom inn og
måtte spille hjerter fra kongen til splittet saks.
Tirsdag 15.1 var det klart for ny handikapturnering med 62 par i A og 41 i B. I førstnevnte var det
ingen tvil om utfallet. Thorleif Skimmeland og Øyvind Haga tok en knusende overlegen seier foran
Jan Synnestvedt og Roar Larsen og med Sverre Johnsen – Per Arne Flått på tredje.
I B vant Erik Hauge – Torill Bach foran Kristen Asbøll Vestad og Gilles Grima. Her ble Britt og
Arnfinn Holt nummer tre.
I spill 7 var det ikke mange som fikk hjem 4 hjerter, men jeg synes nok det burde vært flere.
7
 K8
Syd
J532
Alle
KJ
JT965
 AJ972
 Q654
97
T84
T98654
2
--AK873
 T3
AKQ6
AQ73
Q42
Ved et bord der jeg tilfeldigvis var innom og kikket på, gikk meldingene:
S
V
N
Ø
1 NT
pass
2 kl
dobl
2 hj
pass
4 hj
pass rundt
Utspillet var ruter 10 som bordets konge tok seg av. To ganger hjerter og så ruter til knekten som
ble trumfet av Øst. Ess, konge i kløver og spar ess sikret beten. Syds motiv var å skulle ta seg inn
igjen på trumf og kaste to spar på rutere, men det kan ikke føre fram. Etter å ha kommet inn på
kløverhonnør, spiller Øst bare spar, bordets siste trumf går, og inne på den andre kløverhonnøren,
kan Øst cashe et sparstikk. Når Øst har doblet Stayman-meldingen, er kontrakten hel ved. Ta tre
ganger trumf og spill kløver. Det er Øst som kommer inn hver gang, og spar konge er beskyttet.
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I spill 16 var det mange som ikke kom i slem:
16
 KQJ742
Vest
Q
Ø-V
KT
J642
 A983
5
A6
KJ987543
A5
J76
AKT83
5
 T6
T2
Q98432
Q97
Der jeg bivånet spillet åpnet Grethe Kjensli med 1 kløver, Nord gikk inn med 1 spar, og Agnethe
Hansen Kjensli avga den praktiske meldingen 4 hjerter. Grethe med alle sine 1. kontroller gikk rett
i 6, og 12 stikk ga solid pluss selv om det står storeslem. 13 stikk var det merkelig nok veldig få som
fikk – bare to par i A og ikke et eneste i B.
Etter sparutspill kan du ta kløver ess og stjele en kløver og legge ned hjerter konge. Når alle
følger, tar du også hjerter ess og stjeler en ny kløver. Nå kan begge ruterne kastes på to kløvere.
Denne spillemåten er bare feil hvis Nord har alle hjerterne og kløveren sitter 5-2.
Onsdag 16.1 fikk vi nok en gang oppleve en festivalrekord. Hele 78 par møtte opp for å spille mix,
og vi måtte i full fart dekke på noen av bordene som hører til pool baren utenfor Atlante. Det gikk
bra, selv om det var litt hektisk en periode. Sverre Johnsen og Bjørg Lystad tok hjem seieren til
Fredrikstad mens Åse Mogstad og Lars Frøland ble nest best. Bronsen tok Tore Bårdsen og Solveig
Sivertsen seg av. I Mabel ble det spilt åpen turnering med 32 par, og Tom og Svein Gunnar Karlberg
tok en komfortabel seier foran Øyvind Haga og Frode Tveito, med Olve Gravråk og Petter
Goldenheim på tredje. Spill 2 bød på en riktig klassiker:
2
 --Øst
9876
N-S
KQJ943
Q106
 AQ873
 K954
AQ
KJ54
2
A76
A9854
K7
 J1062
1032
1085
J32
Svært få fikk 13 stikk i sparkontrakt, og det er litt merkelig med så mange kompetente par på
startstrek. Utspillet var i de aller fleste tilfeller ruter til esset, og nå er det bare å legge ned spar
konge. Det garderer mot alle fire trumfene i Syd, er de i Nord, er det ingen ting som garderer. Nå
er det 13 lette stikk ved å stjele en kløver i bordet.
I spill 11 bør du tenke deg om før du åpner i Øst:
11
 9765
Syd
--Ingen
KJ87
A10764
 43
 QJ
1063
AKQJ985
A106532
--J2
KQ83
 AK1082
742
Q94
95
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Det går tre passer til deg, og hvis du åpner i 1 hjerter, kommer Syd inn med 1 spar som Nord
høyner til 4. Den er det ingen ting å gjøre med, og melder du 5 hjerter er det tre toppstikk borte. I
praktisk bridge mener jeg du skal åpne med 4 hjerter i siste hånd. Det bortimot garanterer at ikke
N-S kommer til, og det er svært lite sannsynlig at dere misser en slem. 4 hjerter i siste hånd er jo
heller ikke noe vanlig sperrebud.
Torsdag 17.1 spilte 65 par i A og41 i B, og i sistnevnte var det Grethe Stenehjem og Elisif Reymert
som avgjorde en jevn strid med Gudmund Vingen – Kate Trengereid og Arild Lysaker – Grethe
Brandstorp. I A hentet Thorleif Skimmeland og Øyvind Haga seg en ny seier med Sofie Græsholt
Sjødal og Agnethe Hansen Kjensli på annen og Jarle Bogen – Eva Falstad Flått på tredje plass. Det
var også ny simultandag, og best blant våre ble Sofie og Agnete med 15. plass blant 371 par.
Thorleif og Øyvind ble nummer 20, mens vinnerne i B, Grethe og Elisif ble nummer 30.
I undervisningssammenheng sier vi ofte til deltakerne at det normalt kreves 25/26 hp for å melde
utgang, men i praksis kan det ofte være mindre. I spill 8 var 20 hp nok:
8
9
Vest
9853
Ingen
A62
A10972
 KQJ1042
 863
Q6
J74
KJ
Q109743
KQ5
8
 A75
AK102
85
J643
Vest åpnet med 1 spar, pass hos Nord, og noen sa nok pass som Øst mens andre sa 2 spar. Hvis det
kommer pass, dobler vel Syd opplysende, og det er vel ikke helt sikkert at en kommer til utgang,
men presses kanskje dit når Vest er med i sparfargen.
Den andre hovedturneringen 18-19.1 sto igjen i rekordenes tegn. 74 par i A og 41 i B innebar at vi
til sammen mønstret 57 ½ bord – en utrolig oppslutning! Mannen med de 50 000 klubbpoeng, Sigurd
Frydenlund var helt overlegen i par med Frode Tveito (bilde til høyre nedenfor) og gikk i mål
nesten 100 poeng foran Svein Markussen – Rønnaug Asla og Gorm Norstad – Geir Holth. For en gangs
skyld nevner jeg også 4. plassen, for der finner vi våre supre ungjenter Sofie Græsholt Sjødal og
Agnethe Hansen Kjensli. I B-gruppa ble det et jevnere oppgjør der Helge Gundersen og Ole Bratt
Birkeland (bilde til venstre nedenfor) til slutt seiret foran Lene Granum – Bjørg Opedal og Kirsti
Kvalheim – Liv Melander.
I spill 12 fikk vi en spesiell åpning mot oss:
12
 J10973
Vest
AJ985
N-S
--KQ6
 AQ86
 K2
K10432
--87
AKJ643
103
AJ852
 54
Q76
Q10952
974
Vest åpnet i 2 kløver som viste minst 4-4 i major, og jeg måtte naturligvis si pass. Øst hoppet rett i
3 NT og makker spilte naturlig ut ruter ti som gikk til knekten. Spar til bordets dame og kløver ti
ble dekket med damen og esset. Øst forsøkte seg med kløver knekt, jeg kom inn på kongen, og nå
var jeg så fantasiløs at jeg fortsatte med spar. Jeg burde selvfølgelig ha spilt hjerter slik at makker
når, han kom inn på kløver ni kunne spilt hjerter gjennom for tre stikk.
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Sten Bjertnes spilte doblet ruterkontrakt etter følgende meldingsforløp:
V
N
Ø
S
Pass
1 sp
2 ru
pass
2 hj
pass
3 kl
pass
3 ru
pass
4 kl
pass
4 ru
pass
pass
dobl
Pass rundt
Det kom spar ut til kongen og kløver til 10 og dame. Nå gjorde Nord litt enkelt ved å prøve å ta for
hjerter ess som Sten stjal. Han spilte spar til esset, kløver til knekten, tok for ruter ess og kløver
ess og spilte kløver åtte som Syd stjal med ruter ni. Han fortsatte med hjerter dame til bordets
konge, og Stens siste kløver forsvant. Han stjal en hjerter, og med tre kort igjen var det bare å
spille en liten trumf. Syd kom inn og måtte spille ruter opp i saks for 10 stikk og 510. Men Sten
klarer nok brasene selv om Nord f.eks. spiller spar tilbake. Inne på bordet stjeler han en hjerter,
kløver ess og kløverstjeling, ny hjerterstjeling og ruter ess avslører sitsen. Nå spiller han stående
kløver, Syd kan stjele, men må til slutt gi ruter opp i saks.
På spill 18 var jeg for passiv:
18
2
Øst
A542
N-S
K1082
AK93
 KQJ5
 A9843
KQJ7
10
Q75
64
107
86542
 1076
9863
AJ93
QJ
Vest åpnet i tredje hånd med 1 NT og meldte 2 spar etter Østs overføringsmelding. Nå kan jeg
doble opplysende, og enten får vi spille en kontrakt med hjemgang, eller Vest melder 3 spar som er
bet. 110 ut ga en god del minus.
Vigdis Moen spilte pent hjem 5 trekk i dette spillet tidlig på lørdag:
27
6
Syd
10
Ingen
Q987643
QJ63
 J9754
 A10832
Q654
AK93
5
K10
A104
K5
 KQ
J872
AJ2
9872
Meldinger:
S
V
N
Ø
1 kl
pass
3 kl
3 sp
Pass
4 sp
pass rundt
Kløver kom ut til esset, spar ess og kløver konge, hjerter til damen og kløver til stjeling. Hjerter
ess avslørte sitsen, og så fikk min makker komme inn på sparhonnøren sin. Han var innspilt og
måtte enten godspille ruter konge eller spille hjerter til saks.
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Turneringene i uke 3
Så har vi tatt fatt på den siste uka i årets festival, og som vanlig er deltakertallet noe på vei ned.
Sett i forhold til tidligere år er likevel deltakelsen rekordhøy. I mandagens turnering stilte 60 par
opp i A og 34 i B. Til sammenligning var det i 2018 41 par i A og 30 i B.
I A ble det en millimeterstrid som Endre og Gaute Haukali avgjorde til sin fordel Foran Per
Tjelmeland – Elisabeth Solum og Pål Arne Mediå – Sigbjørn Færøvik. I B trakk Jo Birger Furulund det
lengste strået sammen med vår svenske venn Bernt Johansson, ett fattig poeng foran Ragnhild
Solum og Sidsel Heyn. Den tredje pallplassen gikk til Inger M. Roset og Inger Sofie Jahr.
I spill 2 kunne du få en prøve som Syd:
2
 QJ63
Øst
95
N-S
K63
J843
2
 A954
J2
A7
AT85
QJ972
AK9762
Q5
 KT87
KQT8643
4
T
Øst åpner med 1 ruter, og Syd melder vel et varierende antall hjerter. Den safe kontrakten er 5
ruter Ø-V som også ga en grei pluss, men la oss anta at Ø-V gambler på 3 NT. Du spiller ut hjerter
konge som du får beholde, og hva så? Fortsetter du i hjerter, er løpet kjørt. Makker har ingen
hjerter å returnere når han kommer inn på ruter konge. Du må skifte til spar i stikk to, og det er
kanskje ikke så lett. Det kunne vært interessant å vite om det hadde skjedd ved noen bord, men
etter resultatene å dømme, ser det ikke slik ut. Noen har gått flere bet, og det er nok etter å
stukket første hjerter. Det var en del viltre fordelinger ute og gikk, og med svært ulike resultater,
naturlig nok. I spill 12 åpnet Vest stort sett med 1 spar, og Nord gikk inn med 2 hjerter. Ved et
bord meldte Øst bare 3 spar og etter 4 hjerter fra Syd, meldte han igjen 4 spar, ble doblet og fikk
10 stikk, men selv en bet hadde gitt bra score. Ved de aller fleste bordene meldte Øst direkte 4
spar, og nå var det noen Nordspillere som dristet seg videre med 4 NT eller 5 ruter. Det ble blink,
for både 6 ruter og 6 hjerter var sikre kontrakter.
12
 --Vest
AKT743
N-S
AT52
Q92
 AKJT83
 Q97542
9
J82
K97
8
T85
KJ4
6
Q65
QJ643
A763
I spill 16 ble Vests åpning vanligvis 3 spar. Nå hang mye på Nords aksjon. Noen forsøkte seg på 3 NT
og ble belønnet med 12 stikk etter sparutspill. Noen klarte å få beholde 4 spar som Ø-V, flere
doblet med 10 og 11 stikk som resultat. Noen doblet som og Syd fikk spille 4 eller 5 ruter, ofte med
12 stikk etter sparutspill.
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16
Vest
Ø-V
 KJT76543
Q96
5
Q

A
852
A983
AKJ53

 82
AKJ3
JT
87642

 Q9
T74
KQ7642
T9
Tirsdag 22.1 var det klart for festivalens siste handikapturneringer, og det er gledelig å se at så
mange slutter opp om det arrangementet. A-gruppa mønstret 55 par og B 27. I A vant Grethe
Teksum og Bjørn Dufseth med tre poeng til gode på Anne Rydning og Dag Mangset, mens Geir Enge
og Sigbjørn Færøvik fulgte ytterligere fire poeng etter. I B vant Hilde Skar og Ronny Søttar fire
poeng foran Helge Gundersen og Ole Bratt Birkeland mens det var godt med luft ned til Nils Kristian
og Cecilie Raabe på tredje. I spill 8 kan du ta med deg makker på en meldeprøve:
8
 QJ9874
Vest
74
Ingen
K65
75
 -- A53
A853
KQT6
J943
AT2
AQ843
KT9
 KT62
J92
Q87
J62
De fleste åpner vel med 1 kløver i Vest, og så går noen Nord-spillere inn med svake 2 spar. Hvis du
passer i åpning som Vest, åpner vel også noen med svake 2 i Nord. Du kan jo se på de forskjellige
alternativene og finne en farbar vei til 6 hjerter. Forbausende mange hadde stoppet i utgang.
Tore Bårdsen og Sten Bjertnes spilte et godt motspill på spill 9 der Øst underspilte sparess to
ganger.
9
 Q32
Nord
852
Ø-V
KJT8
JT4
 J965
 A74
K
T963
9542
AQ6
AQ93
765
 KT8
AQJ74
73
K82
Meldingene var enkle. Etter to passer, åpnet Syd med 1 hjerter, Vest doblet, og etter Nords
høyning til 2 hjerter, tok det slutt. Utspillet var ruter 4 til knekt og dame, og så fulgte liten spar til
8, 9, D. Ruter konge til esset, og så spar 7 til 10 og knekt. Spar tilbake til esset, kløver til damen og
kløver ess, og siden måtte forsvaret få et hjerterstikk, to velfortjente bet. I spill 23 fikk Ronny
hjem en «umulig» slem. Meldingene gikk:
V
N
Ø
S
1 sp
3 kl
3 hj
pass
4 hj
pass
4 NT
pass
5 hj
pass
6 hj
pass rundt
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23
Syd
Alle
 AJT82
A7
T76542
---

Q
Q5
Q98
AKQ8732

 953
KJT9843
A3
5

 K764
62
KJ
JT964
Det kom liten hjerter ut som gikk til hånden, kløver til røff, ruter til esset og spar til knekt og
dame. Ronny håpet på kløver igjen fra Nord og fikk det! Dermed ut med trumfen og spar ni fikk
seile. 1430 og ren topp.
Sten Bjertnes spilte pent hjem 3 NT på spill 21:
21
 --Nord
AT93
N-S
AQ752
9753
 QJ6
 A9
K754
86
963
KJT84
AJ8
KQ62
 KT875432
QJ2
--T4
Meldinger:
N
Ø
S
V
Pass
1 ru
3 sp
dobl
Pass
3 NT
pass rundt
Kløver ti ut til knekten, og ruter ni fikk seile rundt. Mer ruter til knekten, kløver til esset, og ruter
stakk Nord med esset og returnerte kløver til Stens konge. Han tok også for damen og spilte ruter
konge og mer ruter til Nord som måtte gi bordet stikk for hjerter konge. Ni stikk ga 24 av 26 mulige
plusspoeng.
Festivalens siste mix-turnering samlet 58 par, og det ble jevnt i toppen. Erik Jørgensen og Siri Gro
Drivdal hadde til slutt de nødvendige poengene til gode på May Britt Bjorøy og Arnstein Nymoen.
Ytterligere ett fattig poeng bak fulgte Astrid Steen Lybæk og Per Arne Flått. Onsdagen var samtidig
simultandag, og de tre medaljevinnerne havnet på henholdsvis 5,8 og 9. plass blant 180 par.
Åpne pulje i Mabel hadde 30 par, og her fikk makker Ketil Andrè Olsen og jeg den rette flyten og
toppet pulja foran Gudmund Vingen og Tore Gåsø. På tredje plass fulgte Edvard Nore og Rune Leite
Fredriksen. PÅ landsbasis ble jeg og makker nr. 14. På spill 18 gjaldt det å få med seg stikkene.
Meldingene gikk ved vårt bord:
S
N
1 sp
2 hj
3 ru
3 NT
pass rundt
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18
Øst
N-S
 Q542
K76
T765
94

 76
QT543
KQJ
AJ8

 83
AJ2
82
T76532

 AKJT9
98
A943
KQ
Kløver seks ut til bordets konge og ruter til hånden. Spar til knekt og dame. Jeg la ruter åtte og
spar åtte for å indikere at det burde komme hjerter tilbake. Det ble kløverretur, og makker
insisterte på at han burde fratas bridgesertifikatet for en sånn mishandling!
Torsdag 24. deltok 57 par i A og 31 i B. Pål Arne Mediå og Arnstein Nymoen tok en relativt
komfortabel seier i A foran Terje Røsholt og Lars Johan Hellenes og som igjen hadde god luft ned
til Sten Bjertnes og Roar Larsen. I B vant Morten Roel og Vidar Johansen ett poeng foran Harald
Bastiansen og Turid Tøsdal. Anne Kaalstad og Ole Martin Hovi tok tredjeplassen.
Allerede spill 1 bød på en interessant utfordring:
1
 AQ32
Nord
T
Ingen
AK862
K93
 KT8
9
QJ6
AK92
T5
QJ43
QJ875
AT42
 J7654
87543
97
6
Nord åpner med 1 ruter, og Øst har ingen god innmelding. Dobler er farlig med bare singel spar, og
1 hjerter med bare 4-kort er heller ikke altfor attraktivt. Pass blir et alternativ, og det samme gjør
Syd. Hva skal så Vest finne på? Det må vel bli enten pass eller 2 kløver. Blir det pass, ender Nord
sannsynligvis opp med 6 eller 7 stikk som gir middels +/- for Ø-V. Meldes det 2 kløver, er kanskje
beste melding fra Øst 3 spar som må vise singelton og god kløverstøtte. Velger så Vest 3 NT, gir det
10 stikk og mesteparten av kassa. 4 kløver gir også en bra pluss mens 5 kløver med en bet gir
nesten eksakt middels. Bridge er et mangslungent spill!
I spill 4 var det ikke så mange som fikk 12 stikk i sparkontrakt, men det burde vel vært mulig,
særlig der Nord gikk inn med hjertermelding:
4
 K8
Vest
KT643
Alle
JT54
M
Q3
 9432
 AJT75
AQ82
--AK92
Q876
J
AT85
 Q6
J975
3
K97642
La oss si det kommer singel ruter ut. To ganger spar fjerner motpartens trumf, og det kommer
kanskje kløver i retur. Ta kløver ess og stjel en kløver. Kast en kløver på hjerter ess og stjel en
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hjerter. Stjel Østs siste kløver og stjel en hjerter. Når du nå tar for den siste trumfen, blir Nord
skvist i de røde fargene.
25-26.1 var det klart for festivalens siste hovedturnering. Den samlet 58 par i A og 30 i B, og det er
en formidabel økning fra i fjor da det var henholdsvis 39 og 18. I A ble det til slutt seier til Rolf og
Elisabeth Græsholt Sjødal (bildet til venstre), mens min makker Per B Sundseth og jeg la beslag på
sølvplassen foran Kåre Kvamsdal og Robert Hæreid. I B ble det samme vinnere som i fjor, Hilde
Skar og Ronny Søttar (bildet til høyre), denne gang foran Lene Granum- Elisabeth Møkleby og
Håvard Nordvik – Anders Klovning. I spill 4 på fredag fikk vi til et brukbart motspill mot 1 NT:
4
 43
Vest
A9542
Alle
KJ7
AT9
 K52
 QJ76
KT83
Q7
Q6432
T85
4
KQ76
 AT98
J6
A9
J8532
Nord åpnet i 1 hjerter, Syd svarte en spar, og Nord avsluttet med 1 NT. Makker spilte ut en spar til
min konge, og ruterreturen ble stukket med knekten. Ruter til esset og kløver til nieren og damen.
Spar dame til esset, og mer kløver avslørte sitsen der. Etter kløver ess og kløver til kongen tok
makker for spar knekt og fridde seg med ruter. Dermed var det ikke mulig for Nord å unngå en bet.
I spill 9 fikk vi en klassiker som ga overraskende god uttelling.
9
 K6543
Nord
643
Ø-V
KQ4
A5
8
 AT9
K9852
AQJT
82
J9753
QT762
4
 QJ72
7
AT6
KJ983
Nord havnet i 4 spar, og makker spilte ut sin single kløver. Opp med esset i trumf og hjerter ti til
min konge. Kløverstjelingen holdt spiller nede på 10 stikk, og det ga hele + 12.
I spill 28 var det motparten som spilte godt imot, og jeg måtte ta i bruk innspill for å redde
stumpene.
28
 AT74
Vest
Q63
N-S
J
QT543
 K92
 J86
J95
A84
A8654
T93
82
KJ76
 Q53
KT72
KQ72
A9
Etter tre passer åpnet jeg som Syd med 1 ruter, makker svarte en spar, og jeg avsluttet med 1 NT.
Kløver åtte ut, og Svein Markussen dukket den til min nier. Kløver ess ga indikasjon på at Rønnaug
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nok hadde spilt ut fra en dobbelton. Hjerter til damen ble stukket med esset, og ruter ti gikk til
esset. Mer ruter til ni og dame og spar til ti og knekt. Enda en ruter fra Svein stakk jeg med
kongen, og kjente på meg at Rønnaug nok hadde de resterende majorhonnørene. Jeg tok spar ess
og mer spar til kongen, Rønnaug tok to sparstikk, men måtte så spille fra hjerter knekt til min
K,10. Syd stikk ga minus 7 på spillet, mens en bet hadde gitt det dobbelte.

Sigurd den annen av Norge
Sigurd er som kjent et gammelt norsk kongenavn, men i denne sammenhengen dreier det seg en
konge av klubbpoeng. Sigurd Frydenlund fra Lørenskog bridgeklubb
klarte det utrolige kunststykket å spille til seg 50 000 klubbpoeng!
Tidligere har Arnold Mundal også passert dette antallet.
Sigurd kunne ha lært seg bridge tidlig. Han hadde en bestefar ved
samme navn som kunne spillet, men da han hadde lært Sigurd sjakk
som 7-åring og blitt slått av den unge eleven, bestemte bestefar seg for
at det skulle ikke læres bort noe nytt spill han kunne bli slått i! Dermed
ble det først i voksen alder at Sigurd ble introdusert til bridgens verden.
Hans eldre bror dro ham med til bridgekurs hos Tommy Sandsmark i
1988, og da var det gjort. Siden har Sigurd vært lidenskapelig opptatt
av spillet, og at både frekvensen og kompetansen i høyeste grad har
vært til stede, er det imponerende antallet klubbpoeng et bevis på.
Han har spilt gjennomsnittlig 2-3 ganger pr uke i en årrekke, og i 1995
hadde han årsrekord i Norge med ca 2.500 innspilte klubbpoeng. De senere årene har deltakelse i
de svenske bridgefestivalene og norske simultanturneringer bidratt vesentlig til den store potten.
Han spiller ikke så mange større turneringer men er en fast gjest hos oss på Tenerifefestivalen.
Som et lite kuriosum til slutt kan vi nevne at sin aller første turnering med forbundspoeng som han
vant, spilte han med legendariske Roy Kristiansen.
Gratulerer med de 50 000, Sigurd og lykke til videre mot 100 000!

Opphold på Storefjell 1001 Resort Hotel
Det er sammenlagt premiering til den beste spilleren i A-puljen og
B-puljen i fra de tre handikapturneringene – de to beste teller.
Premien er gratis hotellopphold med helpensjon for en person på
Storefjell 1001 Resort Hotel under Bridge for
Alle/Storefjellsturneringen onsdag 5. juni til mandag 10. juni.
Vinnere ble i A Gorm Norstad og i B var det Hilde Skar-Ronny Søttar
som sammen var best.
De beste i A
De beste i B
1. G. Norstad 116,3 %
2. S. E. Almli 115,1 %
3. R. Larsen 114,0 %

1. H. Skar-R. Søttar 118,4 %
2. T. og G. Buene 114,7 %
3. H. Gundersen-O. Birkeland 114,0 %
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Statistikk – deltakelse de fire siste årene
Snitt dag for dag
150
100
50
0
2016

2017

2018

2019

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Antall par per turnering
2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019
dato
B
A dato B
A dato B
A dato B
A
16
16 09.
27
46 08.
16
43 07.
24
48
04.
14
18 10.
27
48 9.
20
44 8.
24
48
05.
14
27 11.
24
55 10.
24
46 9.
26
54 Mix A
06.
HCP
22
21 12.
23
54 11.
20
42 10.
33
45 2019
07.
20
24 13./14.
31
56 12./13
24
50 11./12
31
56
08./09.
86 106
132 259
104 225
138 251
26
59 16.
45
67 15.
37
55 14.
38
74
11.
HCP
24
55 17.
42
67 16.
32
57 15.
41
62 2019
12.
31
60 18.
33
68 17.
27
60 16.
32
78 Mix A
13.
38
57 19.
38
56 18.
31
46 17.
41
66
14.
44
62 20./21
38
68 19./20
32
58 18./19
41
74
15./16.
163 293
196 326
159 276
193 354
44
48 23.
38
36 22.
30
41 21.
34
60
18.
hcp
45
45 24.
35
22 23.
21
41 22.
27
55 2019
19.
20
57 25.
16
35 24.
22
36 23.
30
58 Mix A
20.
39
38 26.
36
30 25.
18
33 24.
31
57
21.
40
43 27./28
34
32 26./27
18
39 25./26
30
59
22./23.
188 231
159 155
109 190
152 289
437 630 1067 487 740 1227 372 691 1063 483 894 1377
Total
29
42
32
49
25
46
32
60
Snitt
Den øverste figuren er grafen for deltakelse i turneringene
Nederst en tabell over antall par i de enkelte turneringene fom. 2016 tom. 2019.
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Bridge på «Moroloftet»
Teide bar på toppen av hotellet er som kjent døpt om til Fun Attic men er fortsatt like populært
som spillested for Facit-bridge om kvelden. Lokalet er, i motsetning til tidligere, også åpent for
alle hotellets gjester etter middag, men bridgespillerne har til de grader dominert på kveldstid. Til
stor glede for servitørene som endelig har fått noe å gjøre på den tiden.
Vi har tidligere brukt å åpne for spilling fra den første mandagen, men allerede søndag 6.1 kom det
ønske om å sette i gang, og tre bord åpnet ballet. Siden økte det bare på, og deltakelsen har i
hovedsak ligget fra 10-13 bord. Vi har disponert lokalet fram til kl 24, og selv om en del nok kunne
ha tenkt seg å fortsette utover i de små timer, har det gått greit å få spillerne til å vende nesa mot
rommene sine. Et par spilleksempler: Torstein Langsæter og Widar Eiker hentet seg bet mot 3 NT
EK
9 5 4
D Kn 8 6 3
Kn 6 5
 Kn 7
986532
6 2
D Kn 10
K 10 7 4
E 2
K D 10 8 3
9 4
 D 10 4
E K 8 7 3
9 5
E 7 2
V
N
Ø
S
pass
pass
2 sp
3 hj
Pass
3 NT
pass rundt
Widar valgte å spille ut kløver ni, og da var det gjort. Damen tok stikket og ruter til esset
etterfulgt av ny kløver. Syd stakk med esset og spilte ruter, men da Vest hadde kongen, ble det to
bet.
Per B Sundseth fikk hjem kontrakten her “with a little help from my friend”:
E76
K 10 8
9 7 2
K 8 3 2
 K Kn 5 4
82
7 6 5 3
4 2
E 8
K D Kn 10 5 4 3
10 7 6
E Kn
 D 10 9 3
E D Kn 9
6
D 9 5 4
N/ingen. Meldingene gikk:
N
Ø
S
V
Pass
3 ru
pass
pass
Dobl
3 hj
pass rundt
To ganger ruter ut som Per røffet med damen. Spar dame, konge og ess og ny ruter røffet høyt,
mens Vest gjorde en feil og kastet kløver. Nå spilte Per kløver til konge og ess og kløver til bake til
damen. Tre ganger trumf og stående kløvere, og Vest kunne bare få et trumfstikk og for spar
knekt.
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Bilder fra Fun Attic

SPILLETIPS 2 – 2019
For gode kort?
Vi vil jo gjerne få så gode kort som mulig, men av og til kan for gode kort være en klamp om foten:
83
7 5 4 3 2
K 10
E K 8 4
 E K Kn 10 5
9
E D Kn 9 6
7 3
Uten meldinger fra motparten er du kommet i 4 spar som Syd og får hjerter konge ut, etterfulgt av
damen som du stjeler. Plan?
Hvis trumf dame sitter dobbel eller tredje i saks, har du resten av stikkene ved å gå inn på bordet
og ta finessen, men det går veldig galt når kortene hos Ø-V er
D964
K D Kn 8
5 2
Kn 9 6

72
E 10 6
8 7 4 3
D 10 5 2

Bridge for Alle 2019
Tenerife 7. – 26. januar
Vest får for damen og spiller mer hjerter. Dermed er du kortere enn han i trumf og beten er et
faktum. Hadde du manglet spar knekt, hadde du simpelthen tatt ess, konge i trumf og spilt de
stående minorkortene dine. Vest får to trumfstikk i tillegg til hjerterstikket, men kontrakten er hel
ved.

Undervisningen er fortsatt populær
Vi har fulgt det samme opplegget som i tidligere år med tre undervisningsøkter pr uke. Mandag og
onsdag kl 10-11 og torsdag 15-15.45. Torsdagsøkta blir gjerne enda kortere på grunn av at folk
kommer for å spille på Mabel, og noen dukker ofte opp når klokka runder 15.30. Vi bør kanskje
overveie å legge den økta også til formiddagen. Deltakelsen har vært svært stabil med 20-30 personer
i hver økt.
Opplegget har i hovedsak vært praktisk med gjennomgang etter hvert spill og 2-3 spill pr økt. Spillene
var i år hentet fra Spill Bridge 2 og 3 med varierende temaer. I den siste uka la jeg inn noe teori med
utgangpunkt i ønsker som deltakerne selv kom med. Eks: Kontrollmeldinger, Splinter, reverse, utspill
og kravposisjoner. Et spilleksempel med tema innspill:
 D 10 8 5
E 3
Kn 5 4 2
9 7 6
6
932
D Kn 10 7
K 9 8 5 2
K 9 8
E 10 7
Kn 8 5 4 2
10 3
 E K Kn 7 4
6 4
D 6 3
E K D
Meldingene var enkle:
S
N
1 sp
2 sp
4 sp
pass
Utspill hjerter dame, og Elisif Reymert på 90 gjennomførte spillet perfekt. Opp med hjerter ess, tre
ganger trumf og tre ganger kløver. Deretter frispill i hjerter, og motparten måtte enten åpne
ruterfargen eller spille til dobbel renons

Retro-magi
Av Geir Gisnås
Det var mange dyktige spillere som deltok i NBFs turneringer på Tenerife. Spillere som har levd et
langt og godt bridgeliv, og som fortsatt husker spill og hender fra 60-tallet.
Per Løwe er en av dem. Han hadde muligens det laveste medlemsnummeret av de som deltok på
Tenerife i år; 222! Per var en av de store spillerne på Golia da de hadde sin storhetstid.
Jeg fikk en del hyggelig mimretid med Per Løwe på «taket», og da dukket dette spillet opp fra «noen»
år tilbake. Per ønsker å forbigå meldingene i stillhet, men tilføyer at det ikke ble meldt helt korrekt
rundt bordet. Både Per og hans makker var utrolig spillesugne, og tilslutt havnet de i usedvanlig
hardmeldte 6 NT på Løwes hånd i Syd på denne «hyppen»:
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 D94
109
J74
D9653

 KJ752
7
1063
10872

 103
J8643
K952
EJ

 E86
EKD52
ED8
K4
Utspill hjerter 10 til damen. Hvordan skulle han løse denne oppgaven. Den er vanskelig nok for mange
med åpne kort.
Vel, Per spilte spar til knekten og fortsatte med kløver til Kongen. Så fulgte kløvertass til dukk og ess.
Kløver ess sitter «alltid dobbel», mumlet Per Løwe. En slags naturlov som av og til slår inn. Og det
gjorde den her. Øst fortsatte med hjerter tilbake til kongen. Og så kommer nøkkelen til hjemgangen.
Nå følger hjerter ess. Venter du med den er du bet. Så fulgte spar ess og spar til kongen og resten av
de fem sparstikkene. Før den siste sparen spilles er stillingen:
5
106
10
J
J74
K95
D
5
ED8
Når siste spar spilles må øst enten gi opp hjerterholdet, eller kaste en ruter. Vest er like beklemt.
Han må enten kaste kløverholdet, eller kaste seg ned på knekten dobbel i ruter.
Og når ruterkappen gikk var den tosidige skvisen et faktum. Jeg har ikke regnet på oddsen, men god
er den ikke. Og det er vel når slik magi oppstår at eventyret går inn som et varig minne i evigheten.
Per Løwe spilte i mange år i Golia BK, som fra slutten av 60-tallet til slutten av 80-tallet en av de
mestvinnende klubber i NM-lag, NM-par og seriemesterskap. Han ble seriemester i 1985 sammen med
Tor Helness, Leif-Erik Stabell og Jon Aabye. Løwe ble norgesmester for par sammen med Rolf Melby i
1970 og 1971.

Jarle «jokker i spinaten»!
Av Geir Gisnås
Norsk språkråd har gitt ut en bok som heter «Hvorfor snur man på flisa» Her er det mange artige
uttrykk som kan brukes i mange sammenhenger – også i bridgen.
Utrykket «Å trampe i klaveret» kjenner vi alle. Et synonymt uttrykk er «Å tråkke i salaten». Begge
disse uttrykkene brukes både i Norge og i Sverige. I Danmark er det et synonymt uttrykk som sikkert
kan fremkalle andre bilder i bakhodet: «Å jokke i spinaten» er den danske versjonen, og den synes jeg
passet best til denne lille historien om Jarle Bogen.
Jeg hadde gleden av å spille med Jarle under en kveldsturnering. Jarle melder og spiller raskt, og har
ikke alltid tid til å vente på de andre rundt bordet. Her gikk det litt for fort:
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Jarle hadde blitt spillefører i 2 ruter, og før utspillskortet hadde blitt snudd med billedsiden opp
forlangte Jarle esset! Utspillet viste seg å være kløver konge, og på bordet dukket kløver ess opp. Så
blindemannen fulgte lydig opp og la kløver ess. Som beholdt stikket til det var Jarle sin tur. Han
trumfet! Så langt hadde spillet vedvart mindre enn fem sekunder. Så gikk det opp for han hva som
hadde skjedd. Hadde han spurt motstanderne hadde han sikkert fått lov til å endre kortet fra hånden,
men det hadde Helgelands raskeste spiller ikke tid til:
 Turneringsleder!
 Jeg vil gjerne protestere mot meg selv. Alle ser at dette er dumt og fullstendig ulogisk. Kan
jeg få gjøre om igjen?
Men turneringsleder må følge lovboka, og ga ikke Jarle medhold i protesten mot seg selv.
 Men det kostet jo ingen ting, trøstet Jarle etter at spillet var ferdig.
Nei, det kan være. Og det ga i hvert fall en morsom liten historie fra det flotte arrangementet på
Tenerife J

Førr ei dame!
Den eldste deltakeren vår her nede er født i juli 1923 og nærmer seg altså 96 år, men det er det ingen
som skulle tro. Randi Brænde fra Røa er virkelig ei dame med stil, og
bridgekompetansen er det ingen ting i veien med. Hun hevder seg godt i
konkurransen med betraktelig yngre deltakere. Det er for øvrig bare to år
siden hun vant en av hovedturneringene her på festivalen vår.
Hun fikk sitt første møte med bridge i førkrigstiden hjemme hos foreldrene
der mor og far arrangerte venneturneringer med tre bord. Da hun var 20,
ble hun medlem av KNA som den gang var en av våre virkelig store klubber
og i perioder hadde mer enn 200 medlemmer. Der spilte hun sammen med
flere av våre kjente kvinnelige bridgestørrelser på 40- 0g 50-tallet, bl.a.
Reidun Dillerud, Randi Herseth og Aaslaug Ramn Johansen og var også en
periode makker med Florry Sandsmark. Bridgepersonligheter som Ranik
Halle og Odd Kristiansen var også i spille- og bekjentskapskretsen.
Randi minnes med glede turene til Gausdal der KNA-klubben arrangerte
turneringer to ganger i året, og blant hennes største seiere må vi framheve Madeira-turneringen som
hun vant sammen med sin mann i et felt med 58 par.
Dessverre måtte hun gi seg med bridge i en periode fordi det ble for mye røyking i lokalene, men
etter at forbudet kom, er hun heldigvis tilbake for fullt. Randi anbefaler alle å drive med bridge for å
holde hjernen i trim, og hun er et levende eksempel på at det nytter.
Vi håper å se deg ved bordet i mange år framover, Randi!

En liten søt en
Fra Elisif Reymert har jeg fått følgende sanne historie fra noen 10-år tilbake:
I et selskap diskuteres det et matematisk problem, og en av herrene sier: «Da tar man kateten på
hypotenusen», hvorpå en blondine prompte utbryter:
«Fy, så grove dere er!»

Redaktøren: Jeg er fra topp til fot
blitt stellet grundig med, for å gi en omskriving av Marlene Dietrichs berømte sang fra 30-tallet.
Paradise Park har en utmerket SPA- og massasje avdeling, og i bursdagsgave fikk jeg en time massasje
der som jeg benyttet meg av på vår siste oppholdsdag her.
En nydelig dame tok imot meg, og til akkompagnement av myk musikk fikk jeg massasje fra tærne og
helt opp i hårroten. Det hele tok godt over en time, og kroppen hadde det godt etterpå. Vi har en
avtale om rabatt for bridgespillere, og behandlingen er nedsatt fra 85 til 59 Euro. I tillegg har
avdelingen gitt en del premier til festivalen her nede, så de som vinner en slik premie får ytterligere
25 Euro i rabatt. Det er absolutt noe å ta med seg – jeg anbefaler alle å bevilge seg en slik stund. I
tillegg kan du for denne prisen fullt ut benytte SPA-avdelingen med boblebad og det hele.
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Quizen
Resultater quiz 1

Fantastisk å se hvor populært det er med quiz. Onsdag 9.1 gikk den første konkurransen av stabelen
og hele 48 deltakere fordelt på 8 lag benket seg rundt bordene i Mabel.
Vi presenterte som vanlig de 25 spørsmålene på prosjektor, og vinnerlaget svarte rett på hele 24! En
utrolig prestasjon. På laget deltok: Bjørg Lystad, Sverre Johnsen, Lise og Egil Hansen, Per Løwe, Åse
Marit Hansen, Svein Markussen og Rønnaug Asla. På en god 2. plass med 22 poeng fulgte:
Svein og Anne Lise Kaarød, Fride Andersen og Roar Larsen.
Resten av lagene gjorde det også meget bra – ingen hadde færre enn 18 rett.
De to beste lagene fikk to vinbonger hver som kan veksles inn i hotellets restauranter eller barer.

Resultater quiz 2

Quizen denne uka var utsatt en halv time på grunn av et annet hyggelig arrangement, men det la
ingen demper på frammøtet. 51 personer fordelt på 6 lag stilte i Mabel kl 22.15, og som vanlig var
dyktigheten stor. To lag klarte hele 24 av 25 spørsmål og to flasker vin hver som belønning. Kanskje
jeg må legge vanskegraden et par hakk opp ved en senere anledning. På de to lagene stilte:
Lag 1: Trine og Magnar Langemyr, Marit Tordly, Grethe Stenehjem, Morten Hermansen, Ivar Barikmo,
Per H. Wang, Wencke Thorstensen, Stein Furuseth, Laila og Hans Christian Siltvedt, Jan Synnestvedt
og Lise Kjærnsrød. Lag 2: Gro Gulden Dag Stokkan, Kjellaug Vik, Rannveig Opedal, Grete og Trevor
Storm, Ragnhild Solum, Gerd Teigen, Mons Hestnæs og Olav Molberg.

Resultater quiz 3

Den aller siste januar-quizen i år samlet nesten 50 deltakere fordelt på 6 lag. Jeg er imponert over
deltakernes kunnskaper. Denne gangen trodde jeg jeg hadde funnet noen nøtter som kanskje kunne
skape litt bry, men to av lagene gjennomførte med imponerende 24 rett som resultat. Resten fordelte
seg mellom 22 og 20,5. De to lagene som kom i mål med 96 % rett besto av:
Lag 1: Åse, Unni, Jan, Sverre, Randi, Ole Petter, Bjørg, Trine og Jon Egil
og lag 2: Svein, Stein, Marit, Anne, Svein, Ivar, Lise, Trine, Magnar og Per
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Tenerife-quiz – 1 – Januar 2019

1. Hva kalles den bredbremmede hatten som vanligvis forbindes med Mexico?
Svar: Sombrero
2. Hvor kom forfatteren Franz Kafka fra?
Svar: Tsjekkia (Tsjekkoslovakia)
3. Hvilken idrett drev Patrick Sjöberg?
Svar: Høydehopp
4. Hvilken organisasjon er Anita Kroon Traaseth leder for?
Svar: Innovasjon Norge
5. Hvilket strede var det vikingene kalte Norvasund?
Svar: Gibraltar
6. Hvilken fiskebank i Nordsjøen har navn etter et nederlandsk ord for en type fiskebåt?
Svar: Doggerbank
7. Hvilken forfatter har Hanne Wilhelmsen som hovedperson i sine bøker?
Svar: Anne Holt
8. Hva heter galaksen som vårt solsystem er en del av?
Svar: Melkeveien
9. Hva er en brugde?
Svar: Fisk – en hai art
10. Hva heter den nåværende generalsekretæren i FN?
Svar: Antonio Guterres
11. Hvilken konge regner vi som grunnleggeren av Trondheim?
Svar: Olav Tryggvasson
12. Hva heter den største byen på Fyn?
Svar: Odense
13. Rosenborg har blitt seriemestere i fotball de fire siste sesongene. Hvilket lag vant før det?
Svar: Molde
14. Var det Fritjof Nansen eller Roald Amundsen som fikk Nobels fredspris?
Svar: Fritjof Nansen
15. Hvilken forfatter ble født i landsbyen Stratford-upon-Avon i 1564?
Svar William Shakespeare
16. Hva kalles en flerårig prydplante?
Svar: Staude
17. Under hvilket navn kjenner vi den nå aldrende artisten Harry Rodger Webb?
Svar: Cliff Richard
18. Hva heter den tyske delstaten der Dresden er hovedstad:
Svar: Sachsen
19. I hvilken idrett brukes uttrykket albatross?
Svar: Golf
20. Hvilket nomadisk krigerfolk fra Sentral-Asia hadde sin storhetstid under høvdingen Attila?
Svar: Hunerne
21. Hvilken hendelse som først skjulte alle spor, fant sted i år 79 e. Kr?
Svar: Vesuvs vulkanutbrudd som utslettet Pompeii og Herculaneum
22. Hva er en kjerte?
Svar: Et stort lys eller en fakkel
23. Hva het den norske fregatten som kolliderte og sank i november 2018?
Svar: Helge Ingstad
24. Hvilket land kommer sprintstjernen Merlene Ottey fra?
Svar: Jamaica
25. Hva står forkortelsen BMW for?
Svar: Bayerische Motoren Werke
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Tenerife-quiz 2 – januar 2019

1. Hva er Arendalsuka?
Svar: En politisk festival etter modell av den svenske Almedalsveckan
2. Hva heter slottet utenfor Paris som Ludvig 14. bygde?
Svar: Versailles
3. Hvem komponerte Måneskinnssonaten?
Svar. Ludvig van Beethoven
4. Hva slags tre var Kon Tiki flåten bygget av?
Svar: Balsa
5. Hvem spiller hjemmekampene sine i fotball på Fosshaugane Campus?
Svar: Sogndal
6. Hva var Bivrost i norrøn mytologi?
Svar: Ei bru
7. Hvem skrev boka « Uten en tråd»?
Svar: Jens Bjørneboe
8. Hva betyr det spanske ordet beber?
Svar: Å drikke
9. Hvem var den mest framtredende artisten som sang: «Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe
eingestellt»?
Svar: Marlene Dietrich
10. Hvilken riksavis ble i sin tid kalt «Sverta»?
Svar: Morgenbladet
11. Hva heter den største pingvinarten?
Svar. Keiserpingvin
12. Hva heter hovedstaden i Tyrkia?
Svar. Ankara
13. Hva beskriver Beauforts skala?
Svar: Vindstyrke
14. Hva heter den lengste elven i Danmark?
Svar: Gudenå
15. Hvem er programledere i «Senkveld nå»?
Svar: Helene Olafsen og Stian Blipp
16. Hva heter nordmannen som ganske nylig var landslagssjef i fotball i Nord Korea?
Svar: Jørn Andersen
17. Hvem har laget sangen «Sommerfuggel i vinterland»?
Svar: Halvdan Sivertsen
18. Hvor lå det verdensberømte orakelet i oldtiden?
Svar: Delfi
19. Hvilken fjellplante synges det om i «Sound of Music»?
Svar: Edelweiss
20. Hvem spilte den kvinnelige hovedrollen i filmen «Hjortejegeren»?
Svar: Meryl Streep
21. Hvilket stoff, som blant annet brukes for å behandle malaria, er blant ingrediensene i Tonic
Water?
Svar: Kinin
22. Hvem var den siste nordmannen som ble verdensmester i hurtigløp på skøyter på Bislet?
Svar: Rolf Falk Larsen
23. Hvilken by i Norge var den første som fikk elektrisk gatebelysning?
Svar: Hammerfest
24. Hva gjør en bøkker?
Svar: Lager tønner
25. Hvilket uttrykk som beskriver et frukttre, betyr at barn er like sine foreldre?
Svar: Eplet faller ikke langt fra stammen
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Tenerife quiz – 3 – januar 2019

1. Hva forbinder du med tiden 16.32.6?
Svar: Hjalmars Andersens legendariske verdensrekord på 10 000 m fra 1952
2. Hvor ble Napoleon Bonaparte født?
Svar: På Korsika
3. Hva het Norges første kvinnelige prest?
Svar: Ingrid Bjerkås
4. Hva er Arak?
Svar: Et brennevin
5. Hvilken planet i vårt solsystem har en måne som heter Europa?
Svar: Jupiter
6. Hvem ledet programmet «Kroppen» på NRK?
Svar: Trond Viggo Torgersen
7. Hvor er Paella nasjonalrett?
Svar: I Spania
8. Hvem synger «Streets of Philadelphia»?
Svar: Bruce Springsteen
9. Hvilken fugl kalles også Gjertrudsfugl?
Svar: Svartspett
10. Åsne Seierstad skrev om en bokhandler. Hvor kom han fra?
Svar: Kabul
11. I hvilken religion feires Hanukka?
Svar: Jødedommen
12. Hvilket stoff har den kjemiske formelen C2H5OH?
Svar: Etanol (alkohol)
13. Hvem er leder i Labour Party i England?
Svar: Jeremy Corbin
14. Hvilken idrett bedriver Bjarte Myrhol?
Svar: Håndball
15. Hva het partiet Venstres første partileder?
Svar: Johan Sverdrup
16. Hvilken svensk krimforfatter legger ofte handlingen i bøkene sine til Fjällbacka?
Svar: Camilla Läckberg
17. I hvilket fylke ligger Svartisen?
Svar: Nordland
18. Hva kalles ofte Beethovens 5. symfoni?
Svar: Skjebnesymfonien
19. Hva slags fugl er Parus Major?
Svar: Kjøttmeis
20. Hva heter hovedstaden i Zimbabwe?
Svar: Harare
21. Hva heter Norges giftigste fisk?
Svar: Fjesing
22. Hva er nasjonsbetegnelsen på sveitsiske frimerker?
Svar: Helvetia
23. Hvilken idrett organiseres internasjonalt i forbundet IBU?
Svar: Skiskyting
24. Hva heter herregården sørvest for Grimstad som ble kjøpt av Knut Hamsun i 1918?
Svar: Nørholm
25. Hvor lang er en nautisk mil?
Svar: 1852 meter
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Hjernetrim
Vinnere hjernetrim uke 1 – 2019

Det settes ikke rekorder bare ved bridgebordet. På den første hjernetrimmen kom det inn hele 25
svar, og det er omtrent det dobbelte av det vi har hatt tidligere. Kjempebra! På grunn av den store
deltakelsen har vi besluttet å dele ut to flasker vin pr oppgave, og her er resultatet av trekningen.
 Oppgave 1: Grete Storm og Jean/Karsten Gill
 Oppgave 2: Per Heide og Leif Fjellro
 Oppgave 3: Olav Omsberg og Marit/Jean Perrone

Vinnere hjernetrim uke 2 – 2019
Vi deler fortsatt ut to flasker vin på hver oppgave, og de som var heldige i trekningene er som følger:
 Oppgave 1: Jan H Olsen og Tore Gåsø
 Oppgave 2: Tove/Gunnar Buene og Liesel/Per Boman
 Oppgave 3: Tove/Jostein Ravn Ottesen og Arild Lysaker

Vinnere hjernetrim uke 3 – 2019
Den aller siste hjernetrimmen under denne festivalen produserte 16 innleveringer, og de aller fleste
hadde kommet fram til riktige svar. Noen få hadde bommet litt på oppgave 1. Vinnerne som ble
trukket ut var:
 Oppgave 1: Solveig Hoff
 Oppgave 2: Jostein, Øystein, Bjørn, Kjetil og Rune
 Oppgave 3: Magnar og Trine Langemyr

Oppgaver/løsninger hjernetrim uke 1 – 2019
Oppgave 1
Vesener fra en annen planet ranet en butikk, noen hadde tre hoder, andre to, men alle hadde to
armer. Fra butikken forsvant det 134 hatter og 51 par hansker. Hvor mange vesener var det med tre
hoder og hvor mange med to?
Svar: 32 med 3 hoder – 19 med 2
Oppgave 2/svar
Finn et ord på tre bokstaver som du kan føye til alle disse forstavelsene slik at det oppstår åtte nye
ord:
Adel
Vindel
Bøddel
Mandel
Svindel
Handel
Seddel
Edel
Oppgave 3
Det er tre lærere A, B, C En av dem underviser i fransk, en annen i spansk og en tredje i italiensk.
Italiensklæreren er yngst og B`s beste venn. C er eldre enn spansklæreren. Hvem underviser i hva?
Svar: A – Italiensk, B – Spansk, C - Fransk
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Oppgaver/løsninger hjernetrim uke 2 – 2019
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Oppgaver/løsninger hjernetrim uke 3 – 2019
Oppgave 1.
I en skål er det to amøber, i en annen bare en amøbe. De formerer seg ved deling hvert tredje
minutt. De to amøbene fyller skålen i løpet av tre timer. Hvor lang tid bruker den enslige amøben?
Svar: Den bruker 3 timer og 3 minutter.
Oppgave 2.
Hvilket substantiv kan vi sette foran disse ordene for å få tre nye ord
-hus, -vill, -giver
Svar: Råd
Oppgave 3.
Onkel Gunnar har invitert alle sine nieser og nevøer til en hyggelig fest hjemme hos seg. Etter
middagen kommer han med tre digre poser, en full av karameller og en full av seigmenn – med like
mange av hver sort i hver pose. Så deler han ut 7 karameller til hver, og etter det har han 10 til overs.
Deretter gir han 5 seigmenn til hver, og etter det har han 28 seigmenn igjen i posen. Hvor mange
karameller og seigmenn var det før han begynte utdelingen, og hvor mange barn var det i selskapet?
Svar: 9 barn og 73 seigmenn og karameller

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
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Rapport fra fairway og green
Ganske mange av deltakerne våre bringer med seg golfutstyr, og det har vært aktivitet på mange
baner i løpet av disse tre ukene. Lise og jeg innledet med en runde på Las Americas søndag 6.1 uten å
få til det helt store, ballene ville liksom ikke være helt på parti med oss. Noen billig fornøyelse var
det heller ikke. En runde med bil for oss kommer på formidable 255 Euro.
Noen har også spilt på Amarilla og Golf del Sur, og flere enn forventet fikk søndagsplass på Los Lagos,
Adeje. Som tidligere har kortbanen Los Palos vært et populært utfartssted, og det har blitt plenty av
både par og birdies så langt vi har kunnet erfare.
Den beste 9-hulls runden vi har fått høre om, er Jan Kvarmes 29 på torsdag 24.1.
Vi gratulerer!

Både morsomt og god trening
Padel er en sport som kombinerer en form for tennis og squash. Banen er litt mindre en tennisbane,
men det er lov til å bruke glassveggene til å få ballen tilbake over på andre siden. Racketen er i
glassfiber med kort skaft og ganske lett. Ballene ligner tennisballer. Belegget på banen er litt
teppelignende med sand på. Veldig morsom sport, lett å lære, og ikke så belastende på kroppen.
Sporten egner seg derfor for alle aldersgrupper. Padel spilles nesten alltid som double, med 2 spillere
på hver side av nettet.
Sporten kommer opprinnelig fra Argentina. Den er blitt enormt populær i Spania og brer seg i hele
Europa. Det finnes nå 200 baner i Sverige og 4 anlegg i Norge. I Askim, Moss, Tromsø og på Fornebu.
Baner er også planlagt i Drammen, Trondheim og Fredrikstad. Er du nysgjerrig så finnes det mange
filmer fra sporten på YouTube.

4 ivrige bridgespillere på Padelbanen, fra
venstre: Arild Lysaker, Gorm Norstad, Grete Mo
Storm og Trevor Storm.

Banen vi spiller på ligger på toppen av bakken på
Avenida San Fransisco, rett opp fra Paradise
Park.
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Bridgebutikk Ullevål
Norsk Bridgeforbund har opprettet Bridgebutikk Ullevål i sine kontorlokaler på Ullevål stadion for å
kunne tilby en del bøker og materiell til privatbridge til sine medlemmer og andre bridgespillere.
Varer kan enten kjøpes direkte på Ullevål eller det kan bestilles via e-post. Se mer info:
http://bridge.no/Bridgemateriell/Bridgebutikk-Ullevaal
På de neste sidene kan du se noen av produktene som vi tilbyr fra Bridgebutikk Ullevål.

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.
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: 260,- 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: 260,- kr

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: 260,- kr
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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: 260,- 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: 220,- 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: 260,- kr

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.
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
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David Bird
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.
Pris: 245,Winning Notrump Leads av David Bird.
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.
Pris: 210,-

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.
Pris: 250,-

Bridge for Alle 2019
Tenerife 7. – 26. januar

Ett år med bridge av Daniel Gullberg
Daniel Gullberg er en av de unge fremadstormende svenske spillerne. Daniel er i midten av 20-årene
og har flere gode internasjonale plasseringer i juniorklassen. Han spilte på det vinnende svenske laget
i Åpent VM for juniorlag 2015. Samme år spilte han for Sverige som tok sølv i juniorklassen i EM for
ungdomslag i Tromsø.
Daniel Gullberg hadde et sabbatsår fra sine studier i sesongen 2012-13 og spilte mye bridge. I sin
første bok så får vi del i mange interessante spill. Han deler med oss de tre verste konvensjonene
etter hans mening.
Pris: 160,- kr Boken fås kjøpt i Bridgebutikk Ullevål.
Fra den svenske introduksjonen til boken
Ett år med bridge av Daniel Gullberg
En av våra internationella stjärnor, Daniel Gullberg, debuterar med Ett år
med bridge. Över 200 sidor varvar Daniel tankar om de flesta aspekter av
spelet och bjuder på massor av intressanta och mångfacetterade givar.
Därutöver listas bl a bridgens bästa respektive sämsta bud. Essfrågan får
sig en rejäl känga. Den beslagtar ett värdefullt bud när utrymmet är
knappt och sätter dessutom handbojor på den ena spelaren. Därför är det
den näst sämsta konventionen i världen. Den allra sämsta konventionen?
Läs boken!
Antal sidor: 200. Utgiven år: 2016.

THE LANGUAGE OF BRIDGE
WOOLSEY, KIT
Kommunikasjon mellom deg og din partner er en kritisk faktor for suksess i
bridge. Således er kommunikasjonsmetodene som brukes – i meldingene og
motspillet – et språk. For å lære å snakke språket flytende, må vi også lære
å tenke riktig.
Målet med meldingene er å komme fram til den beste kontrakten, ikke å
følge noen regler eller "beskrive din hånd". Målet med motspillet er å straffe
motstanderens kontrakt eller ta maksimalt antall stikk, ikke fortelle din
partner hva du har på hånden, eller signalisere "riktig".
Språk: engelsk. Utgivelses år: 2017.

Pris: 260,- kr
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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 300,- 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
13 forskjellige med 48 spill på hver.
Pris: 130,- kr pr stk, en liten kvantumsrabatt ved kjøp av 3 eller
flere.
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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!

