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Vellykket Bridgefestival på Tenerife i november! 
Nok et arrangement på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos på Tenerife ført vel i havn 

av Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth med god støtte av instruktører og turneringsledere. 
I tillegg til et begynnerkurs i bridge og et påbyggingskurs, var det også vanlig spilling. 

   

 

Denne bulletinen inneholder litt om 
hva som foregikk under festivalen på 

Tenerife og litt om tilbudene som 
Norsk Bridgeforbund kan tilby sine 

medlemmer. 
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Takk for oss! 

 
Årets november-festival medførte en gledelig økning i antall deltakere. Kursdeltakelsen var omtrent som 
den har vært de senere årene med 5 på nybegynner og 13 på påbygging, men antall spillere var nesten 
doblet. Første uka spilte vi i snitt med 11 bord, og selv om det sank litt i uke 2, var det tydelig at bridge-
Norge har fått øynene opp for at november kan være en like bra festival-tid som januar. 
 
Værmessig er det fortsatt svært stabilt med sol og 20-25 plussgrader. Litt mer skyet i uke 2, kanskje, men 
det er fortsatt ingen grunn til å klage på værgudene. Norske TV-kanaler (NRK 1 og TV2) har fungert stort 
sett greit, og Internett er også blitt betydelig mer stabilt. 
 
Både kursdeltakere og spillere har uttrykt stor tilfredshet, og mange har varslet at de kommer igjen. 
Vi takker for denne gang og ønsker velkommen tilbake om et år! 
(noen kommer allerede tilbake om en drøy måned) 
 
 
For Bridge for Alle og Norsk Bridgeforbund 

 

  

Per Bryde Sundseth Knut Kjærnsrød 

   

Tom Danielsen Per Watz Marianne Harding 
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Begynnerkurset 2016 

Årets kurs samlet 5 deltakere, og jeg tror jeg kan konkludere med at mer ivrige elever har jeg sjelden 
eller aldri hatt. Det var full innsats fra start til mål hver eneste dag. Et av parene, Camilla Røed 
Oppegaard og Espen Hegle var til og med så ivrige og modige at de stilte opp i en av de åpne 
turneringene, og det da de kun var ferdige med halvparten av kurset. De klarte å unngå jumboplassen og 
hadde sågar flere spill der de delte toppen! Utrolig sterkt gjort! 
 
Vi fulgte lærerboka Spill Bridge 1 stort sett til punkt og prikke. Leksjon 8, Innmeldinger, kjørte vi parallelt 
med BBO-kurset og begge gruppene samlet. Leksjon 10 og 11, Sterke og svake åpningsmeldinger ble også 
kjørt i samlet gruppe under ledelse av Marianne og Per W. Per B. Sundseth vikarierte for meg i leksjon 5. 
 

Sydlandsk stemning 

  
 
Fotograf: Lise Kjærnsrød 
 

Lørdagsavslutning 

Fortsatt er ikke deltakelsen i novemberfestivalen høyere enn at vi kan lage en felles middagsavslutning i 
et av siderommene i restauranten. Ca 40 deltakere og ledere benket seg rundt bordene kl 19.30 lørdag 
26., og etter at de fleste hadde stilt den verste sulten, takket Per B. Sundseth på vegne av staben. 
 
Vi delte ut premier og diplomer til kursdeltakerne, og flere av gjestene våre takket i rosende ord for 
innsatsen vår. Som vanlig lot jeg meg ”presse” til en liten trall. En veldig hyggelig sosial tilstelning, og 
noen av deltakerne lurte på om det kunne være en god ide å ha et slikt opplegg også i begynnelsen av 
festivalen. Vi tar med oss det innspillet til evalueringsmøtet. 
 

Gjenglemt lader 

Knut Kjærnsrød har tatt med seg en lader (sannsynligvis til en mobil telefon) hjem fra Tenerife. Ta 
kontakt hvis det er noen som savner en lader. 
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Oppsummering «Spill bridge 2» kurset  

FunBridge før frokost, bridgesnakk med egg og bacon, formiddagsbridgen med spilling av resten av spillene 
fra kapittelet i går, og etter lunsj begynner dagens leksjon. Vi er både imponert og inspirert (og bitte litt 
sjokkert) av all innsatsen og engasjementet kursdeltakerne har vist. Men så har de blitt gode også! 
 

 

Kursgruppen. F. v. Per Watz (kursleder), Inger Jarlsby, Britt Gro Selig, Camilla Røed Oppegaard, Espen Hegle, Sara-
Kristine Breivik, Aud Karin Stangeland, Erika Swensen, Terje Swensen, Marit Sørum, Marianne Harding (kursleder), 
Aase Kardash, Bjørg Fabricius-Hansen, John Thomas Kardash, Else Sofie Dannevig. (Ikke til stede når bildet ble tatt: 
Eva Marie Isachsen, Arne Nyhus, Sissel Elstad, Synnøve Hellebust, Aagot Margrete Norheim). 
 

Heldigvis har det blitt tid til litt annet også, og deltakerne er observert både på lange gåturer, ved 
bassenget, på bytur og på stranda. 
Tanken bak Spill Bridge 2-kurset er å gi et tilbud til de som har fullført et nybegynnerkurs, men som enda 
ikke føler seg trygge nok til å spille turneringer. Vi gjennomgår alt fra begynnelsen for å tette eventuelle 
hull i den grunnleggende forståelsen, og går så flere skritt videre. 
Noen deltakere følte seg trygge på meldingene, men trengte trening i å planlegge spillet. Andre hadde 
spilt mye bridge, men aldri hatt noe ordentlig system. Og flere følte seg utrygge på alt, og lurte på hva i 
all verden de hadde begitt seg ut på. Vi tok opp stadig nye tema i teorien og holdt deltakerne på utrygg 
grunn i to uker til ende. Forhåpentligvis kan dere se dere tilbake og se det samme som Per og jeg har sett 
hele tiden: dere har lært utrolig mye! 
 
I løpet av disse to ukene har vi lært overføringer, innmeldinger og svar på innmeldinger, opplysende 
doblinger og motspillsteknikker. Vi har terpet og mast på «har du nok til utgang eller ikke?» «har du 
støtte?» til det kjedsommelige. Terje og Erika meldte prikkfritt på meldetreningen til overføringene, og 
resten løste oppgavene med litt assistanse. Vi har sett på finesser i mange farger og fasonger, på 
fargebehandling og sitser. Og alle prøver som spillefører å gjenkjenne om dette er et spill vi skal ta ut 
trumfen med én gang, eller om vi bør utnytte den til å trumfe tapere først. 
 
Vi testet både ny teknologi og bridgekunnskaper i en liten bridge-quiz, og i tett konkurranse vant Anne 
Elisabeth Horgen og Britt Selig. Den siste fredagen stokket vi kortene selv og spilte en liten lagkamp. Da 
var det slutt på forhåndslagte spill med poeng fra dagens leksjon. Det ble full fart i kortene, med 6-5-
fordelinger begge veier, og mulighet til å lære noe så frekt som bløffemeldinger! 
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Bildetekst: I lagkampen stokket vi og ga kortene selv. Det føltes godt å slippe de forhåndsdublerte 
spillene som hørte til hvert kapittel, der man automatisk leter etter dagens poeng. Men jammen var det 
ikke fart i kortene når vi stokket også! 
 
Lagkampen ble vunnet av Inger Jarlsby, Else Sofie Dannevig, Aud Karin Stangeland og Bjørg Fabricius-
Hansen. Lørdag var det turnering, og 4 bord stilte i kurspuljen. Turneringen ble vunnet av Sara-Kristine 
Breivik – Per Watz foran delt andreplass på Frank og Marit Sørum, og Ågot Margrethe Norheim – Britt Gro 
Selig. 
 

 
 
Sara Breivik 
 
Sara fikk mer spilletrening enn de fleste i turneringen, for ettersom hun spilte med Per W, måtte hun 
spille alle makkerparets kontrakter. Dette var den andre bridgeturneringen i livet for Camilla Røed 
Oppegaard og Espen Hegle fra nybegynnerkurset, for de hadde like godt stilt opp på spillingen i Atlante på  
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kvelden den dagen kurset startet tidligere på dagen. Treningen bar frukter, og i kurspuljen fikk de flotte 
56 %. 
 

 
 
Espen Hegle og Camilla Røed Oppegaard 
 
Vi har troen på at en slik litt lengre kontinuerlig læringsperiode er det som skal til for å løfte seg et hakk 
bridgemessig. Flere av deltakerne sier de kommer igjen til neste år, og alle har sagt at de ønsker å spille 
fast i klubb fra våren. Vi har plass til flere bord på kurs i november 2017, så her er det bare å få med 
venner og bekjente! 
 
Hilsen 
Per W og Marianne 

Den sprekeste dama 

På bridgekurset er uten tvil Inger Jarlsby Hver dag gjennomfører den ungdommelige 81-åringen 1500 
meter svømming i bassenganlegget ved Atlante. Hun forsikrer oss om at hun gjør det samme hjemme i 
Kristiansand, men det er atskillig mer lystbetont her med rundbane omkranset av palmer enn med 60 
lengder fram og tilbake i 25 meters basseng i Sørlandets hovedstad. 
 

 
 
Inger Jarlsby  
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November-bridge 

Det er helt tydelig at bridgespillerne i Norge for alvor har begynt å fatte interesse for festivalen vår i 
november også. Mens vi tidligere har hatt et gjennomsnitt på 6 bord, fikk vi i år omtrent en dobling med 
pluss/minus 11 bord den første uka. Alle resultatene vil dere for øvrig finne på hjemmesiden vår: 
bridgeforalle.org. 
Den aller første turneringen mandag 14.11 ble vunnet av Ketil Andre Olsen og Rolf Jacobsen, men det 
dominerende paret utover i uka var Tore Cato Bremseth og Bjørn Storheil som vant både tirsdag og onsdag 
og fulgte opp med 5.plass på torsdag. Den aller første hovedturneringen fredag og lørdag endte med klar 
seier til Reidar Johnsen og Ola Magne Kirkebøen foran Ketil Andre Olsen – Rolf Jacobsen og med Tore Cato 
og Bjørn på den siste pallplassen. 
  

 
Ole Magne Kirkebøen-Reidar Johnsen 
 
I turneringen onsdag spilte Ola Magne hjem 12 stikk i NT på en klassisk 2-sidig skvis: 

  D 10 6 

  E 4 

  K 10 8 7 6 4 2 

  5 

E Kn 9 4 3   K 5 

K D 5   Kn 8 7 3 2 

-      E D Kn 3 

E K D 4 2   10 6 

  8 7 2 

  10 9 6 

  9 5 

  Kn 9 8 7 3 
Meldingene gikk med alle i sonen: 
V  Ø 
1 sp  1 NT 
3 kl  3 NT 
Pass 
Syd spilte ut hjerter ti som gikk til kongen og esset, og ruterreturen ble vunnet med damen. Tre ganger 
kløver avslørte sitsen i den fargen, spar til kongen, ruter ess og resten av hjerterstikkene. Syd måtte holde 
kløver, Nord måtte ta vare på ruter konge, og dermed kunne ingen holde dobbel spar, slik at spar knekt 
tok det siste stikket uavhengig av hvor spar dame befant seg. I den aller første runden på lørdag kunne 
spillefører fått en ren topp ved å få et overstikk i 3 NT, også på skvis: 
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  10 2 

  7 6 3 

  D 10 7 3 

  Kn 9 8 7 

E D 5 4 3   9 

E 9 5    K Kn 2 

9 8    E Kn 6 4 2 

10 6 2   E K 4 3 

  K Kn 8 7 6 

  D 10 8 4 

  K 5 

  D 5 
Ingen i sonen, meldingene gikk: 
   N Ø S V 
   Pass 1 ru 1 sp 1 NT 
   Pass 2 NT pass 3 NT 
   Pass rundt 
Nord spilte ut spar ti til kongen som ble lasjert og en ny spar ble tatt med esset. Ruter nin fikk seile til 
kongen, og spar dame tok neste stikk. Ruter til knekten og ruter ess, og nå tok spillefører esset og kongen 
i kløver slik at Nord kunne forsyne seg med et kløverstikk når han kom inn på ruter. Hvis Vest i stedet 
godspiller ruteren, kommer Nord inn og må enten spille kløver eller hjerter. Hvis det kommer kløver, tas 
to stikk i den fargen og den stående ruteren. Syd må holde en spar og Nord en kløver, og dermed kan  
 
ingen ha mer enn dobbel hjerter igjen. Kommer det hjerter i retur, vinner kongen og den stående ruteren 
spilles. Syd kan ikke både holde spar og gardere hjerter. Det kan se ut som skvis er årets melodi, for i 
torsdagens første runde var det igjen duket for et eksemplar av arten: 

  E K D 10 8 

  K D 3 

  7 6 

  D 8 3 

7 5 2    Kn 9 3 

10 9 5 4 2   Kn 7 

-         K 9 8 5 2 

Kn 9 7 6 5   E 4 2 

  6 4 

  E 8 6 

  E D Kn 10 4 3 

  K 10 
Ø-V i sonen, og motparten meldte: 
  S  N 
  1 ru  1 sp 
  2 ru  3 NT 
  Pass 
Jeg spilte ut liten kløver, og makkers knekt fikk beholde stikket. Ny kløver til esset, og sp hentet Nord 
sine 11 stikk, men se hva som skjer hvis han stikker med damen i stikk en. Ruter til finesse avslører sitsen, 
og så følger alle majorstikkene.  
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Før den siste er stillingen: 

  8 

  - 

  7 

  8 3 
 

 -    - 

10 9    - 

-    K 9 8 

9 7    E 

  - 

  - 

  E D Kn 

  K 
PÅ spar åtte er jeg ferdig. Det blir enten tre stikk til i ruter eller to i ruter pluss kløver konge. 
I dette spillet fra samme dag strittet Berit Stefansen og Karen Flatøy mot så godt de kunne, men til ingen 
nytte: 

  K 9 5 2 

  8 4 3 

  10 6 

  D 10 9 4 

E D 10 7 3   6 

7 5    D Kn 2 

E D 5 4   K Kn 7 2 

8 2    E K Kn 5 3 

  Kn 8 4 

  E K 10 9 6 

  9 8 3 

  7 6 
Med ingen i sonen gikk meldingene: 
  Ø S V N 
  1 kl 1 hj 1 sp pass 
  1 NT pass 2 hj pass 
  3 NT pass rundt 
 
Syd unngikk hjerterutspillet og startet med ruter ni som jeg stakk med esset. Kløver til knekten holdt, og 
spar til damen ble stukket med kongen. Hjerter åtte til damen og kongen, og Syd unngikk på ny å spille 
hjerter som ville gitt meg det niende stikket men fortsatte i ruter. Kløver ess, konge avslørte at det ikke 
var flere stikk der, men når jeg nå spilte de to siste ruterne, var Syd i klemma: 

  9 5 

  4 

  - 

  - 

E 10 7   - 

7    Kn 2 

-    - 

-    5 3 

  Kn 8 

  E 10 

  - 

  - 
Nå kan jeg velge hvilken farge jeg vil spille inn i, tok spar ess og spar til knekten, og dermed måtte jeg få 
det niende stikket for hjerter knekt.  
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Det spilles bridge også på kursene våre, og her demonstrerte Arne Nyhus oversikt i verdensklasse: 

Kn 5    K 10 8 

D 8 7 3   E 10 5 

K 4 2   E 10 9 8 3 

E K 7 6   D 5 
Han spilte NT-kontrakt som Øst og fikk kløver knekt ut som korrekt løp til damen. I stikk to seilte han 
ruter ti som garderer D, Kn fjerde både i Syd og Nord. Nord fikk for knekten og spilte spilte liten spar til 
esset hos Syd og mer spar til knekt, dame og konge. N-S hadde: 

  D 7 3 

  Kn 8 6 

  D Kn 7 5 
  4 3 2 
 

  E 9 6 4 2 

  K 4 2 

  6 

  Kn 10 9 8 
Ruter fra Arne avslørte at Nord hadde forsynt seg med resten, og da var det opp med kongen og så spille 
mer ruter til saks. 
Uke 2 ble innledet med simultanturnering og innlagt landskamp mot Sverige. Det deltok hele 991 par, 
hvorav 18 i vår pulje her. Det ble svensk totalseier, men norske par på 2. og 4.plass Seiersprosenten var 
formidable 73,6 – 5822 poeng over middels! 
I vår pulje trakk Klaus Flatøy og Dag Stefansen det lengste strået og plasserte seg på en hyggelig 78 plass i 
det store feltet. Jeg og makker Per Bryde Sundseth tok annenplassen (121) og siste pallplass gikk til Jean 
og Marit Perrone (144). I spill nr 7 måtte en ta en liten foranstaltning for å få hjem en relativt hardmeldt 
utgang: 

  K D 10 5 2 

  K D 

  D 8 7 5 3 2 

  - 

8 6 4 3   E Kn 9 

Kn 9 8 4   E 10 5 3 

E    9 4 

9 8 5 3   E K D 10 

  7 

  7 6 2 

  K Kn 10 6 

  Kn 7 6 4 2 
 
Med alle i sonen gikk meldingene: 
N Ø S V 
1 sp  dobl pass 2 hj 
Pass 4 hj pass rundt 
Nord spilte ut spar konge, og jeg gikk hjem på ruter ess for å spille trumf mot bordet. Damen ble tatt med 
esset, og må det gjøres en liten, men viktig sak. En ruter må stjeles på hånden før en spiller mer trumf. 
Nord kommer inn på kongen, tar for spar dame og spiller en spar til stjeling hos Syd. Nå er han innspilt og 
må enten gi kløver opp i saks eller spille ruter til dobbelrenons. Hvis ikke bordets andre ruter er stjålet, 
kan han fri seg i ruter og må få et kløverstikk. 
Tirsdagens turnering samlet 20 par, og søskenparet Morten og Inger-Lise Hermansen tok en relativt klar 
seier foran Klaus Flatøy og Dag Stefansen. På tredje fulgte Tore Cato Bremseth og Bjørn Storheil.  
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Det er sjelden spredningen i resultater er så stor som på dette spillet: 

  K 8 7 3 

  7 4 3 

  E 8 4 

  K 10 8 

6    Kn 10 5 

Kn 9 8 5 2   K D 10 

D 7 5   3 

D 7 6 4   E Kn 9 5 3 2 

  E D 9 4 2 

  E 6 

  K Kn 10 9 6 2 

  - 
Resultatene varierte fra 2220 til 100 N-S! 
Makker plasserte meg i 7 spar etter følgende meldingsforløp med N-S i sonen: 
Ø S V N 
1 kl dobl 2 kl 2 sp 
3 kl 4 NT pass 5 ru 
Pass 5 NT pass 6 hj 
Pass 7 sp pass rundt 
Etter at jeg pliktskyldigst hadde vist mitt ene ess og to konger, fikk jeg altså jobben med å sikre alle 
stikkene. Det kom hjerter konge ut til esset og tre ganger trumf renset fargen hjos Ø-V. På ruter konge 
fulgte alle, og det var tid for opptelling. Øst har med sine meldinger sannsynligvis seks kløvere og har fulgt 
tre ganger trumf. Han har neppe hjerter konge alene etter utspillet, og dermed kjenner jeg 12 av hans 13 
kort. Jeg holdt det for mer sannsynlig at han hadde en hjerter til og ikke ruter dame og spilte ruter til 
åtteren på hånden. Dermed var jobben gjort. Det finnes en indikasjon til: Hvis Vest ikke har ruter dame, 
har hun neppe kort til å støtte til 2 kløver. 
Torsdag var det stabens tur til å triumfere. Tom Danielsen og Per B. Sundseth vant foran Aud Veseth og 
Ottar Olsen og med Klaus Flatøy og Dag Stefansen på tredje. I turneringens aller siste spill klarte Tom med 
litt hjelp fra motparten å tråkle hjem ni stikk i NT: 

  E Kn 3 

  E D 4 

  3 2 

  E K D 6 3 

D 9 6 4   K 10 7 5 

Kn 8 5 2   K 9 6 

Kn 8 4   K D 10 9 

8 7    9 5 

  8 2 

  10 7 3 

  E 7 6 5 

  Kn 10 4 2 
Han satt Nord og fikk ruter konge ut mot 3 NT. Den stakk han umiddelbart og spilte hjerter til damen som 
ville gitt det niende stikket hvis den hadde holdt. Det gjorde den ikke, men Øst trodde Tom hadde ruter 
knekt og vred spar til damen og esset. Tom tok nå stikkene sine i kløver, og Øst kastet en spar, en hjerter 
og en ruter, mens Vest kvittet seg med begge sine ruter. Nå tok Tom påpasselig for hjerter ess før han 
spilte Øst inn på ruter og måtte få det niende stikket på spar knekt. 
 
15 par stilte opp i torsdagens batalje, og det var helt tydelig familiens dag. Søskenparet Hermansen 
triumferte foran paret Svein Erik Bull – Birgit Nesseth, og med far og sønn Undem, Rolf og Trygve på 3. 
plass.  
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Til tross for 32 hp og solid 5-kortfarge var det kun Birgit og Svein Erik som klarte å melde 6 NT på denne 
hånden: 

  E K Kn 10 8 

  D 5 2 

  E 10 

  8 7 2 

9 7 6 4   D 

Kn 10 8 6 4   9 

9 6    8 7 5 4 3 2 

5 4    E Kn 10 6 3 

  5 3 2 

  E K 7 3 

  K D Kn 

  K D 8 
Da spar dame falt allerede på første forsøk, var det ingen problemer med den slemmen. 
Festivalens avslutningsturnering fredag og lørdag samlet kun 13 par siden mange allerede hadde satt 
kursen hjemover. Det ble en meget spennende turnering der Ole Anders og Tone Fodstad ledet ganske 
klart etter første dag, men utover lørdagen ble det meget jevnt og spennende, med flere par som skiftet 
på å lede. Da røyken hadde lagt seg etter det siste av de 52 spillene, var det nok en gang Klaus Flatøy og 
Dag Stefansen som kunne motta et ukesopphold på hotellet som belønning for innsatsen. Ole Anders og 
Tone ble nummer to, mens bikkjeslagsmålet og millimeterkampen om den tredje plassen på pallen ble 
avgjort av Aud Veseth og Ottar Olsen. 
 

 
Klaus Flatøy og Dag Stefansen 
 
Det er ikke så ofte en sitter med 17 stikk, men det hadde en på disse kortene: 

D 9 8 7 5 2  E K 6 

D 10   E K 9 

E K 6  9 8 

D Kn   E K 10 5 4 
Selv om sparen skulle sitte 4-0, er det 13 stikk i NT, men bare halvparten av parene kom til den 
kontrakten. Hvis du spør etter ess og konger og får vite at makker har tre av hver, burde det nok gå an å 
komme dit. 
Kursdeltakerne fikk prøve seg på turnering på lørdag med 4 bord og 14 spill, og det virket som interessen 
og engasjementet var på topp. Sara Breivik som spilte med kursleder Per Watz (men spilte alle kontrakter 
selv) tok en relativt klar seier foran Frank og Marit Sørum og Aagot Nordheim – Britt Gro Selig som delte 
annenplassen. Camilla Røed Oppegård og Espen Hegle ble nummer fire. 
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Lunsj på Camilo 

Det ser ut til å ha blitt en november-tradisjon å ta en lunsjutflukt til den eneste norske restauranten på 
Tenerife, Camilo som ligger nede på Las Vistas stranden. 
 
I år var det neste 30 stykker som hadde fulgt oppfordringen, og dermed fylte vi opp hele utearealet, 
onsdag 22. Det ble konsumert store mengder sild og dansk rugbrød som vanlig, men mange valgte også 
andre lekkerheter, i tillegg til tradisjonelt tilbehør i flytende form. En meget hyggelig tradisjon! 
 

Noen bilder 

 
Oversiktsbilde fra det flotte bassenganlegget utenfor Atlante 

  
Fra spillingen på terrassen på Atlante 
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Tore Cato Bremseth, Inger Johanne Konsmo, Bjørn 
Storheil og Gjermund Røynestrand 

Hans Petter Wilse, Marit Perrone, Rita Reed og 
Jean Perrone 

  

Espen Hegle-Camilla Oppegaard mot redaktøren Hagbart Nilsen, Elsa Undem, Jarle Meløy og Rolf 
Undem 
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Stor interesse for Tenerife-Quiz   

Den første quizen i årets festival beviste at populariteten holder seg. Hele 8 lag leverte inn svar, og det 
var veldig mange som hadde rett på det meste. Det var til slutt to lag som sto så likt at jeg ikke klarte å 
skille dem. Dermed blir det delt 1. plass mellom med 23,5 poeng til: 
1) Hagbart Nilsen – Birgit Nesseth - Svein Erik Bull – Ottar Olsen og Aud Veseth og 2) Inger-Lise & Morten 
Hermansen, Sissel Elstad og Synnøve Hellebust. 
Begge lagene får to bonger som kan veksles inn i to flasker vin f.eks. i restauranten. 
 
Jeg hadde dessverre kommet til å skrive at måleenheten var 0,9144 CM. Det skulle selvfølgelig vært M. 
Alle skjønte at det dreide seg om en yard jeg ville fram til. Det blir ny quiz førstkommende onsdag. 
 

TENERIFE-QUIZ 1 med svar 

1. Hvilke farger har det finske flagget? 

Blått og hvitt 

2. Hva heter den administrerende direktøren i NHO? 

Kristin Skogen Lund 

3. Hva kalles tallet under brøkstreken i en brøk? 

Nevneren 

4. Hvordan skrives tallet 100 med romertall? 

C 

5. Hvem skrev romanene ”Fuglane” og ”Is-slottet”? 

Tarjei Vesaas 

6. Hva forbinder du med resultatet 85.71? 

Egil Danielsens vinnerresultat i spyd i olympiaden i Melbourne 1956 

7. Hva heter havnebyen i Kenya som er landets nest største by? 

Mombasa 

8. Hva heter den franske presidenten? 

Francois Hollande 

9. Hva er bronse en blanding av? 

Kobber og tinn 

10. «Men han har jo ikke noe på seg”, sa et lite barn. Hvilket H.C. Andersen eventyr stammer det fra? 

Keiserens nye klær 

11. Hva kalles måleenheten som er 0,9144 m? 

1 yard 

12. Hvilket bilmerke har modellen Corsa? 

Opel 

13. Hvor mange medaljer og av hvilken valør fikk Norge under årets olympiade i Rio? 

Ekstrapoeng for å nevne øvelsene. 

4 bronse – håndballjentene, bryting og 2x roing dobbeltsculler 

14.  Hvem malte bildet Mona Lisa? 

Leonardo da Vinci 

15. Hvor mange kilo egg spiser en nordmann i gjennomsnitt i året- 5-8-11? 

11 

16. I hvilken stor norsk by finner vi bydelen Paradis?   

Bergen 

17. Hvilket grunnstoff har kjemisk tegn Pb? 

Bly 
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18. Hva heter fjellkjeden i Asia der 9 av de 10 høyeste toppene i verden ligger? 

Himalaya 

19. Når kom Svartedauden til Norge? 

1349 

20. Hva het ravnene til Odin? 

Hugin og Munin 

21. I hvilken sport har utøveren en assistent som kalles caddie? 

Golf 

22. Hvilket land tilhører øya Tasmania? 

Australia 

23. Hva heter kona til Hårek i tegneserien Hårek den hardbalne? 

Gyda 

24.  Hvor mange dager er det mellom 1. påskedag og 1. pinsedag? 

50 (riktigere og si fra og til) 

25. Hva betyr ordet antipati? 

Motvilje 

Seier til vår nordligste landsdel i den andre quizen 

I årets andre november-quiz var det fire lag som kastet seg inn i konkurransen, og det ble nesten like 
jevnt som uka før. Laget fra Finnmark og Tromsø som besto av Birgit Nesseth, Svein Erik Bull, Aud Veseth 
og Ottar Olsen sikret til slutt seieren med 21,5 poeng av 25 oppnåelig, foran Else Dannevig og Britt Selig 
med 20. Vinnerlaget får to vinvouchere som kan veksles inn i en flaske, f.eks. i restauranten.  
 

TENERIFE-QUIZ 2 med svar 

1. Hvor legger det historiske stedet Stonehenge? 

I Sør-England 

2. Når og mellom hvilke steder ble den første jernbanestrekningen i Norge åpnet? 

Mellom Oslo og Eidsvold i 1854 

3. Hva heter pepperkaker på engelsk? 

Gingerbread 

4. Hvilken norsk skuespiller fikk hedersprisen under årets Amanda-festival? 

Anne Marit Jacobsen 

5. Hvilken poet skrev sangen ”Fritjof i Arkadien”? 

Evert Taube 

6. Hvilken idrett drev Paavo Nurmi? 

Friidrett, langdistanse 

7. Hva heter den sjuende planeten fra sola? 

Uranus 

8. Hvor var Marie Antoinette dronning? 

I Frankrike 

9. Hvilken kommune kommer både Tone Damli Aaberge og Liv Signe Navarsete fra? 

Sogndal 

10. Hvem spilte agent 007 i de seneste Bond-filmene? 

Daniel Craig 

11. Hva heter hovedstaden i Australia? 

Canberra 

12. Når døde kong Håkon 7.? 

21.9 1957  
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13. Hva heter hovedstaden på Tenerife? 

Santa Cruz 

14. Hvem er avbildet på den norske 200 kr seddelen? 

Kristian Birkeland 

15. Hva er en croissant? 

Bakverk – fransk rundstykke 

16. I hvilket land finner vi geriljagruppen FARC? 

Colombia 

17. Hvilken engelsk fotballklubb forbindes med sangen ”You`ll never walk alone”? 

Liverpool 

18. Hva er en samurai? 

Japansk kriger 

19. Hva heter elven som renner gjennom Roma? 

Tiber 

20. ”Høyt henger de og sure er de”, sa reven. Hvilke bær snakker han om? 

Rognebær 

21.  Hvilket land er verdens største kaffeprodusent? 

Brasil 

22.  Når foregikk den spanske borgerkrigen? 

1936 - 39 

23.  I hvilken by arrangeres Sildajazz? 

Haugesund 

24. Hva het nordmannen som var den første til å fly over Nordsjøen? 

Trygve Gran 

25. Fra hvilket land kommer elektronikkfirmaet ”Bang & Olufsen ”? 

Danmark  

Novembergolf  

Det har ikke vært veldig omfattende aktivitet på fairwayer og greener denne gangen, men som vanlig litt 
spilling på kortbanen vår, Los Palos i alle fall. En og annen birdie har vi sett, og Trygve Undem leverte en 
sterk runde med hele 9 par på de 18 hullene. Personlig var jeg både fornøyd og misfornøyd med en 31 
runde som er tangering av min rekord på banen. Det misfornøyde besto i at jeg misset en 2-3 enkle putter 
som kunne sendt meg under den magiske 30-grensen. 
 
Vi har også spilt litt på 9-hulls banen på Adeje der Lise Kjærnsrød på søndag 27. leverte en meget sterk 
runde på 87 slag. Vi gleder oss til januar. Da skal vi debutere på den spektakulære og vakre 18-hulls banen 
på Adeje. 

Spill i klubb?! 

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

http://bridge.no/Organisasjon/Kretser-klubber
mailto:bridge@bridge.no
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Nybegynnertreffet 2017 

Hva er Nybegynnertreffet 2017? 
Nybegynnertreffet 2017 er et tilbud til deg som nettopp har fullført et nybegynnerkurs i bridge. 
Du ønsker å lære mer, og å spille med og mot andre spillere på samme nivå. 
 

Praktisk informasjon 
 Dato: Mandag 7. august - torsdag 10. august  

 Tid: Start mandag kl 14.00. Registrering fra kl 13.00. Ferdig torsdag 10. august kl 19.00.  

 Sted: Comfort Hotel Union Brygge / Drammenshallen 

 Pris: 1950,- inkl lunsj tirsdag og onsdag. Betaling kort/kontant ved oppmøte. 

 Overnatting: Bridgepriser på Comfort Hotel Union Brygge 995/d1195/t1395. Deltakerne bestiller 
direkte hos hotellet, og oppgir at dere skal delta på Nybegynnertreffet. 

 

Påmelding 
Påmelding til bridge@bridge.no. Mer info: http://bridge.no/Laer-bridge/Nybegynnertreffet-2017 
 

Hva skjer på Nybegynnertreffet? 
På Nybegynnertreffet lærer du mer om turneringsspill. 
Nybegynnertreffet går rett i forkant av Norsk Bridgefestival. Vi spiller i egen gruppe på eget sted, men 
besøker også Norsk Bridgefestival slik at dere får oppleve stemningen, spenningen og konkurransen som 
omgir Norsk Bridgefestival. 

 

Hvem passer Nybegynnertreffet for? 
Minimumsnivået for deltakelse er Spill Bridge 1 eller tilsvarende begynnerkurs. 
Når Nybegynnertreffet er ferdig starter Norsk Bridgefestival hvor det finnes mange turneringer du kan 
være med på. 
 

  

Info/Påmelding: 
Tid: 7.-10. august 2017 
Sted: Comfort Hotel Union Brygge Drammen 
Pris: 1950,-* inkl lunsj tirsdag+onsdag 
Påmelding: bridge@bridge.no 
Spørsmål? bridge@bridge.no  

 *Halv pris for juniorer <26 år og studenter <32 år 

  

  

mailto:bridge@bridge.no?subject=P%C3%A5melding%20nybegynnertreffet
mailto:bridge@bridge.no
http://bridge.no/Laer-bridge/Nybegynnertreffet-2017
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Norsk Bridgefestival 

Norsk Bridgefestival 2017 arrangeres i Drammen 7. – 13. august. 
Norsk Bridgeforbund ønsker at bridgefestivalen skal være et årlig høydepunkt som samler spillere på alle 
nivåer. På festivalen arrangeres det Norgesmesterskap i mange ulike klasser. I tillegg er det daglige 
turneringer som passer for alle. Disse turneringene passer godt også for alle dere som har deltatt på 
Tenerife i høst. 
Norsk Bridgefestival får nye hjemmesider. Følg med på: bridge.no for adresse til nye hjemmesider. 
 

Kommende festivaler på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel 

Velkommen i november 2017 

 
Det legges opp til ulike bridgeaktiviteter på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i perioden 13. – 25. 
november 2017. Festivalen vil inneholde: 

 Bridge for Alle turneringer 

 Bridge for Alle begynnerkurs 

 Bridge for Alle videregående kurs 
 
Start for både undervisning og turneringsaktiviteter blir mandag 13. november. Hver dag (ikke søndag 19.) 
fra kl.16.00 til ca kl. 20.00. 
 

 
Her fra spilling på terrassen utenfor Atlante. 

Velkommen i januar 2017! 

Norsk Bridgeforbund arrangerer nok en Bridge for Alle festival i Los Cristianos på Tenerife. Den starter 
mandag 9. januar og avsluttes lørdag 28. januar. Det spilles hver dag, unntatt søndager, fra kl 16 – 20 i to 
puljer. 
Det er nok fortsatt mulig å kunne delta nå i januar, selv om hotellet er helt fullt i midterste uken. Siste 
uken spesielt er det fortsatt noe ledig. 
 
Dermed så står nesten hele januar i bridgens tegn på Paradise Park. De av dere som kan tenke dere å 
tilbringe noen dager/uker sammen med oss da, er hjertelig velkommen til det. 
 
Ansvarlig for organisering av bridgefestivalene på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos på 
Tenerife er Per Bryde Sundseth, e-post: perbryde@gmail.com, eller tlf. 911 47 378. 
  

mailto:perbryde@gmail.com
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Noen bilder fra tidligere november opplegg 

  
Både koselig prat ved bordet og dyp konsentrasjon i spillet. 
 

NM-helg i mars 

Norsk Bridgeforbund arrangerer tre lagmesterskap som er åpne for alle medlemmer av NBF 
(Bedriftsmesterskapet er åpen for ikke-medlemmer også) 10. – 12. mars: 
 

 NM Damelag, mer informasjon =>  
http://bridge.no/Turneringer/NM-for-damelag/NM-for-damelag-2017 

 NM Veteranlag, mer informasjon =>  
http://bridge.no/Turneringer/NM-for-veteranlag/NM-for-veteranlag-2017 

 Bedriftsmesterskapet, mer informasjon =>  
http://bridge.no/Turneringer/Bedriftsmesterskap/BM-for-lag-2017 

 
Mesterskapshelgen starter med en Velkomstturnering fredag kl. 20:30. Lagturneringene spilles lørdag og 
søndag. 
 

 
 
Alle tre mesterskapene spilles på Quality Hotel 33 på Økern i Oslo.  

http://bridge.no/Turneringer/NM-for-damelag/NM-for-damelag-2017
http://bridge.no/Turneringer/NM-for-veteranlag/NM-for-veteranlag-2017
http://bridge.no/Turneringer/Bedriftsmesterskap/BM-for-lag-2017
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Ny kortstokk: Lynbridge 

Norsk Bridgeforbund har nylig fått produsert en spesiallaget kortstokk som kan brukes til å lære 

bridge. I stedet for jokere følger det med tre kort som forklarer spillereglene for lynbridge. I 

lynbridge er spilledelen helt lik vanlig bridge, mens meldedelen er svært forenklet. Hensikten er at 

man skal kunne komme raskt i gang med å spille uten å måtte bruke mye tid på å lære meldeteori 

først. Kjenner du noen som kunne tenke seg å prøve bridge? I så fall kan denne kortstokken være 

midt i blinken. 

Kortstokken er utarbeidet etter idé og design av Rosaline Barendregt. Det er brukt friske farger og 

ungdommelig design, noe som gjør at den også egner seg godt for den yngste aldersgruppa.  

I tillegg til at det er tre kort som forklarer spillereglene for lynbridge steg for steg, er det trykket en 

tekst på hvert enkelt spillkort som har relevans for spillet. På halvparten av kortene er det trykket 

spilltips, mens det på den andre halvparten er trykket «fun-facts». Tipsene kan man selvsagt ha nytte av 

mens man spiller, men man kan i tillegg bruke dem til å lese seg til mer kunnskap om bridge. 

Lynbridge-spillet kan bestilles fra NBF til følgende priser: 

1 kortstokk: kroner 69,- inkludert frakt. 

2 kortstokker: kroner 99,- inkludert frakt. 

Ønsker du å bestille? 

Send en e-post NBFs administrasjon: bridge@bridge.no  

 

 

 

  

mailto:bridge@bridge.no
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Årets bridgejulegaver 

Julegaven til en som ellers har alt?! 

Ny bridgebok: 

Moderne Bridge av Lars Blakset 

 
Denne boken på dansk er et fint tilskudd til å kunne utvide sitt repertoar i bridgen for både den absolutte 
nybegynner, den som er ferdig med sitt første bridgekurs og erfarne klubbspillere som har spilt i mange 

år. Denne flotte bridgeboken i «hard cover» egner seg utmerket til 
selvstudium. Det er mange treningsoppgaver til hvert kapittel, og 
etter kapitlet er det sjekkliste med «det skal du kunne». 
Første delen er først og fremst rettet mot den første innføringen i 
bridge, men det vil være fin repetisjon for de som nylig har gått på 
Spill Bridge 1 kurs. I tillegg så får man i del 1 en innføring i 
grunnsystemet som boken baserer seg på. Verdt å merke seg at en 
benytter 5 kort for åpning med 1 spar i Moderne Bridge.  
Del 2 og 3 i boken passer også godt for erfarne klubbspillere. Her er 
det blant annet leksjoner om RKC 1430 – mer nøyaktig system for å 
finne ut av antall ess og nøkkelkort, Stenbergs 2 NT – viser egen 
åpning med 4 kort støtte til makkers åpning i 1 Major og utvidet 
svarsystem etter 1 NT i åpning. 
 
Lars Blakset er en meget erfaren bridgelærer og har undervist bridge i 
nesten 40 år. Fra 1998 har han drevet Blaksets Bridgecenter som i dag 
er verdens største. Han har skrevet flere bridgebøker. Moderne Bridge 
er etterfølgeren til «Den komplette Lærebog». I tillegg har Lars blant 
annet skrevet «Meld bedre» og «Systemer og Konventioner». 

Internasjonalt har Lars representert Danmark en rekke ganger med bronse fra Bridge-OL på Rhodos i 1996 
som kanskje sitt beste resultat. 
 
Boken vil være til salgs i Bridgebutikk Ullevål for 390,- kr + porto/forsendelse. 
 
 

Spill Bridge 1-4 Fasitkortstokker 

 

Her er den rette gaven til en 
som liker kortspill og mentale 
utfordringer. Lær bridge i 
gjennom vår opplæringsserie 
Spill Bridge 1-4. Serien som 
består av fire pakker er 
velegnet for selvstudium også. 
Pris: 800,- kr for hele serien 

 

Nå kan du ved hjelp av 
Fasitkortstokker spille 
turnering hjemme i din 
egen stue. Etter ferdigspilt 
spill kan du sammenligne 
scoren din med resultatene 
fra en turnering. 
Pris: 130,- kr pr stk 

 

Bridgebutikk Ullevål: http://bridge.no/Bridgemateriell/Bridgebutikk-Ullevaal   

  

http://bridge.no/Bridgemateriell/Bridgebutikk-Ullevaal
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INVITASJON TIL BRIDGECRUISE 

 

BRIDGECRUISE MED MS BERGENSFJORD 31.03 – 2.4.2017 

 

Brevik Bridgeklubb inviterer på Bridgecruise i månedsskiftet mars/april. Det blir turneringer både fredag, 

lørdag og søndag, men hovedturneringen går lørdag. 

 

Pris pr person er 1.820,- i innvendig dobbel lugar, det er et tillegg på kr 400,- for singel lugar. 

Det er mye som er inkludert i prisen: 

 2 x Frokostbuffé   

 2 x all inklusive middagsbuffet, inkluderer øl, vin og mineralvann.   

 3 dager – Konferanserom/grupperom   

 Kaffe/te hele dagen og fruktpause  

 

Vær raske å melde dere på, slik at vi kan melde av lugarer så tidlig som mulig. 

Bli med oss på en koselig tur og opplev vakre Vestlandet. 

 

Velkommen skal dere være! 

Mvh Brevik Bridgeklubb 
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Storefjellfestivalen 

NBFs Bridge for Alle konsept utvides med et nytt arrangement i 
2017. I begynnelsen av juni arrangeres det for første gang en 
Bridge for Alle festival på Storefjell 1001 Resort Hotel. I 
forlengelsen av Storefjellfestivalen arrangeres 
Storefjellturneringa slik at det blir bridge på hotellet fra fredag 
2. juni til søndag 11. juni.  

 
Bridgen under Storefjellfestivalen er foreløpig planlagt slik: 

 Bridgespilling på ettermiddag/tidlig kveld – kl. 16.00 – kl. 19/20. 

 Bridgepub på kvelden etter middag med start ca. kl 21.30. 

 Bridgeundervisning på formiddagen dersom det er stort nok ønske om det. 
 
Storefjellturneringa er planlagt slik: 

 Åpningsturnering fredag kveld. 

 Storefjellturneringa lørdag og med avslutning til lunsj søndag 11. juni. 
 
Storefjell 1001 Resort Hotel er et familieeid hotell i naturskjønne opplevelser på Golsfjellet. Det har 300 
rom med 550 sengeplasser. Mat står i sentrum på Storefjell med bugnende lunsjbord og buffeter som er 
viden kjent og har blant annet vunnet en VG-kåring. 
Om du har spist for mye så er det både et moderne utstyrt trimrom og badeavdeling på Storefjell 1001 
Resort Hotel. Hotellet har et tilbud til alle – seks dager i uken er det pianobar, Diskotek 1001 natt og 
liveband i dansesalen. 
Sommeren på Storefjell er fantastisk. Her kan du nyte livet langs godt merkede sykkelveier og turstier. Du 
kan spille golf eller ri innover fjellet på hesteryggen, eller du kan ta med barna på leierunder i 
nærmiljøet. Fiskemulighetene på Golsfjellet og i Tisleidalen er gode, og du kan leie kanoer på 
Lauvsjøstølen eller motorbåter på Oset. 
 
Både til Storefjellfestivalen og Storefjellturneringa har vi fått fine full pensjonspriser. Ved opphold i mer 
enn 3 døgn: fra 865.- kr pr. person pr døgn inkl. helpensjon. For prisdetaljer se bridge.no. 
 

 

 

 
 
For mer informasjon om Storefjellfestivalen, se bridge.no.  
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Kjøpe eller leie hus/leilighet på Tenerife Syd 

Den eneste norsktalende eiendomsmegler på Tenerife Syd, Ivar Olsøn-Lunde i firmaet SOLMAR Vest, har 
mange interessante eiendommer for salg eller langtidsleie.  Prospektene finnes på deres hjemmeside 
www.solmarvest.com. 
Vi takker for premiene til bridgeturneringene gitt av dette selskapet. 
Kontakt kan formidles gjennom Per Bryde Sundseth, perbryde@gmail.com, (+47) 911 47 378 
 

 

Gourmetland  

Er en kjede som har et stort antall restauranter i Los Cristianos/Las Americas området. Kjeden har inngått 
et samarbeid med NBF, og alle våre gjester får en rabattkupong ved ankomst til hotellet. På Taurus som 
ligger i 2. etasje over spillelokalet på Atlante, gir de 20 % rabatt, og 15 % på de andre. Av disse nevner vi 
spesielt Love India som ligger i Las Americas – meget god mat og fin service. Kjeden har også gitt premier 
til turneringene med middag for to. 

 

 

 

http://www.solmarvest.com/
mailto:perbryde@gmail.com

