
BRIDGE FOR ALLE TENERIFE

BRIDGEFERIE PÅ TENERIFE!
Nå har du muligheten til å kombinere ferie og bridge i flotte om-
givelser på Tenerife. Norsk Bridgeforbund tilbyr bridgeundervisning 
og spilling på bridgehotellet vårt Hotel Paradise Park i Los Cristianos 
både i november og januar.
Tenerife tilbyr alt av hva en ferie bør inneholde. Flotte badestrender! 
God mat og vin til en rimelig penge! Hotellet har flere flotte basseng-
anlegg der både barn og voksne kan kose seg. Et besøk på El Teide 
– Spanias høyeste fjell – hører med når en er på Tenerife. Det finnes 
også en kamelpark, dyrepark og jungelpark på Tenerife. Siam Park 
er et stort og morsomt badeland i Adeje. Og ikke minst finnes det 
ypperlige golfmuligheter på Tenerife. 

Se mer om novemberopplegget inne i brosjyren og om januaropp-
legget på baksiden! 

Spørsmål om opplegg og priser samt påmelding til:
Per Bryde Sundseth – perbryde@gmail.com – 911 47 378

Januaropphold på Hotel Paradise Park med bridge, golf og ferie er blitt tradisjon for 
mange. I 2015 er det sjette gang ”NBF and Paradise Park Bridge Festival” blir arran-
gert. Festivalen i januar går over de tre første ukene.
I år var det over 300 bridgespillere som deltok i festivalen. Det har bare økt og økt 
for hvert år. Vi har nok plass til noen flere også i midterste uken etter at vi fikk økt 
kapasitet med telt over terrassen på Atlante. Både i første og siste uken har vi imid-
lertid plass til atskillig flere.
 
BRIDGETURNERINGENE
Det er daglige (unntatt søndag) bridgeturneringer i to - eller tre nivådelte grupper. 
Det spilles vanligvis 24 spill. Det er forhåndsgitte kort slik at en kan studere sine flotte 
spilleføringer eller lære av sine meldetabber i ro og mak etterpå gjennom spillsten-
silene på nett. Ruter benyttes som regnskapsprogram og Bridgemate benyttes for 
innrapportering av resultater fra det enkelte bord. Normalt spilles det Monrad. Det 
vil bli Mix-turneringer og deltakelse i NBFs Simultanturneringer.

BRIDGEPUB OG BULLETIN
Hver kveld er det Bridgepub med forhåndsdublerte Fasitspill i Teide bar på toppen 
av hotellet med flott utsyn over Los Cristianos og deler av Las Americas. I 2014 var 
det på det meste 16  bord som spilte bridge i Teide bar.
Knut Kjærnsrød er redaktør for Bulletinen som kommer i fire nummer. I Bulletinen er 
det generell informasjon, artikler og bilder fra utflukter som deltakerne har vært på, 
artikler fra turneringene og selvsagt mange spill.
 
TEMABASERT UNDERVISNING 
Tre ganger for uken er det temabasert undervisning. Den ene gruppen er det Knut 
Kjærnsrød som er en inspiserende lærer for. På det meste har det vært 50-60 til 
stede på leksjonene til Knut. Nå dette året så forsøkte en også tilsvarende leksjoner 
for A-gruppen med Kristian Ellingsen og Tommy Elde som bridgelærere.

 JANUAROPPLEGGET



Bridge for Alle med Per Bryde Sundseth og Knut Kjærnsrød 
i spissen satser nå sterkt på et opplæringstilbud de to siste 
ukene i november til både helt nybegynnere som ikke kan 
spille bridge, til litt viderekomne og til de som trenger litt 
oppfriskning etter å ha vært borte fra bridgen. Norsk Brid-
geforbunds flotte opplæringsserie Spill Bridge 1-4 benyttes 
som kursbøker. Deltakere får aktuell Spill Bridge pakke ut 
fra hva slags kurs de deltar på. Den er inkludert i kursavgif-
ten.  

I tillegg til ulike bridgkurs er det daglige bridgeturnerin-
ger. Alle bridgeaktiviteter foregår på ettermiddagen alle 
dager unntatt søndag med start kl. 16 og varer fram til ca 
kl. 19.00/19.30. Det blir Bridgepub med Fasitspill hver kveld 
etter middag.

FOR PRISER OG MER INFORMASJON: 
 

WWW.BRIDGE.HOTELPARADISEPARK.NO

LÆR BRIDGE PÅ TENERIFE! 
 
Nå kan du lære bridge mens du har ferie på Tenerife. 
Erfarne bridgelærere står for undervisningen. Det hele 
starter med et lynkurs den første dagen for de som 
ikke har vært bort i bridge i det hele tatt. Vi benytter 
Spill Bridge 1 som lærebok for selve begynnerkurset.  
 
Det fine med våre nye opplæringsopplegg, er at du 
kommer i gang med å spille med en gang. Ingen lan-
ge teorileksjoner, men en fin variasjon med undervis-
ning og praktiske spilløvelser! Kurset vil også bli tilpasset 
slik at de som allerede har gått et begynnerkurs, men 
som ønsker seg litt repetisjon, fint kan delta. Dersom de 
har fått pakken Spill Bridge 1 fra første kurs så inklude-
res Spill Bridge 2 som en del av kurspakken.

LÆR MER BRIDGE PÅ TENERIFE 
 
Du kan litt, men vil lære mer! Da vil et videregående 
kurs være passende for deg. Kursmateriell vil være Spill 
Bridge 3 eller 4 avhengig av hvor langt du er kommet. 
Spilling med tilpassede spill vil være hovedaktivitet. 
Her vil du få gode tips til å forbedre dine meldinger, 
spilleføringer og motspill. Det vil også selvsagt være 
mulig å delta på de daglige turneringene i stedet for 
kurs dersom en ønsker det.

DAGLIGE BRIDGETURNERINGER 
 
På samme måte som i vårt januaropplegg vil det 
være bridgeturneringer i en - eller to nivådelte 
gruppe(r) avhengig av antall deltakere, hver dag. 
Det spilles vanligvis 24 spill. Det er forhåndsgitte kort 
slik at en kan studere sine flotte spilleføringer el-
ler lære av sine meldetabber i ro og mak etterpå 
gjennom spillstensilene på nett. Ruter benyttes som 
regnskapsprogram og Bridgemate benyttes for 
innrapportering av resultater fra det enkelte bord. 
Bridgeturneringene blir spilt på Atlante med mulighet 
til å spille i teltet på terrassen.

FLYTT KLUBBEN TIL TENERIFE! 
 
Nå har dere sjansen til å flytte klubbens aktiviteter til 
Tenerife – for en - eller to uke(r) – i siste halvdel av no-
vember. Reis med hele klubben på bridgeferie i va-
kre Los Cristianos. Vi har forskjellige tilbud til klubbens 
spillere enten en bare vil spille i de daglige turnerin-
gene eller vil delta på videregående kurs for hele 
eller deler av perioden. Her har i tillegg klubben en 
unik mulighet til å få arrangert sitt bridgekurs – under 
inspirerende forhold og med ”proffe” bridgelærere.

NOVEMBEROPPLEGGET


