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Vinnerne av den siste hovedturneringen i pulje A Pål Arne Mediå og 
Sigbjørn Færøyvik flankert av Knut og Per! 
 
Da var det slutt for denne gang etter flotte uker på Tenerife! 
 

Velkommen tilbake i januar 2013! 

   

 

3rd Paradise Park 
og 

NBF Bridgefestival 
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Takk for nå! 

Nok en gang er vi ved veis ende med Bridge for Alle-festival her på Tenerife, og for tredje gang 

kan vi slå fast at vi må få lov til å kalle det en suksess. Vi har hatt  omtrent like mange gjester 

her på hotellet som i fjor, ca 170, og i tillegg har vi hatt besøk av en del som bor andre steder 

her på øya, totalt sett har over 200 personer vært innom. 

 
Det betyr at det ikke er rom for  tvil om å 
fortsette. Heldigvis har vi hatt betydelig 
mindre sykdom her i år, noe som gjenspeiles i 
deltakelsen ved bridgebordet. Midtveis i 
festivalen hadde vi to dager med 31 bord 
totalt, det er ny rekord.  Den store deltakelsen 
medførte at vi måtte spille på to steder ca 
halvparten av tiden, både i konferansesalen i 
6. etasje og i restaurant Atlante borte ved det 
store badeanlegget. Så vidt vi har kunnet 
fastslå har det vært rimelig tilfredshet blant 
spillerne med denne ordningen, og 
logostikkmessig fungerte det også greit. Staben 
har vært passe stor i år, og kompetansemessig 
bedre enn noensinne. Det betyr i alle fall at 
Per og jeg er betydelig mindre slitne enn 
tidligere. 

Generelt sett er folk fornøyd med hotellet og 
dets fasiliteter, men dessverre hadde vi noen 
tilfeller av feil romtildeling, og det viste seg 
også vanskelig, forunderlig nok, å få til at alle 
fikk frukt, vin og velkomsthilsen på rommet. Vi 
har tatt opp disse tingene med 
hotelldireksjonen, og håper å unngå slike 
blundere neste år. 
Været kan vi heller ikke klage stort på. Vi har 
noen få dager med litt mer skyer enn sol og et 
par-tre regnskurer, men det må vi nok regne 
med i løpet av en måned. 
Så snart vi har hatt evalueringsmøte med NBF 
og fått 2013-priser fra hotellet, vil vi gå ut med 
tidspunkt og forutsetninger for festival nummer 
4. Vi håper det vil være mulig å begynne å 
foreta  bestillinger igjen rundt påsketider. 

 
 

Takk for nå og velkommen igjen neste år ! 

 
 

 
Knut Kjærnsrød 
Bulletinredaktør 

 
Per Bryde Sundseth 
Arrangementsansvarlig 
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Evaluering 

Vi ønsker alltid at så mange som mulig skal fylle ut evalueringsskjemaet vi deler ut, slik at vi kan 

få innspill for å gjøre nødvendige endringer. Denne gangen fikk vi inn ca 50 skjemaer, og 

ettersom en del par naturlig nok fyller ut i fellesskap, antar vi at skjemaene representerer ca 

60-65 deltakere. Det er omtrent det antallet vi får og kan forvente årlig. Vi får dessuten mange 

muntlige tilbakemeldinger – takk for det. 

Det ligger masse positivt i tilbakemeldingene, og det er naturligvis veldig hyggelig, men vi har også 
fått innspill som gjør at vi vil prøve å gjøre ønskede og til dels nødvendige kursendringer. 
Flere nevner at det er like greit og like billig å ta taxi til og fra flyplassen, og siden det også var litt 
komplisert å samarbeide med transportselskapet i år, tar vi sikte på at all frakt til og fra blir med taxi 
neste år. 
 
Vi har fått en del tilbakemeldinger om romtildeling, og vi har allerede vært i dialog med direktøren og 
hans stab om at dette må ordnes bedre neste gang. Det er ikke sikkert det alltid er mulig å få det 
ønskede rommet fra dag 1, men da må det i alle fall opplyses i resepsjonen ved ankomst at det vil 
dreie seg om en midlertidig plassering en natt eller to. Det var også svært beklagelig at hotellet ikke 
klarte å følge opp med vin, frukt og velkomstbrev ved ankomst. Det legger vi stor vekt på skal gå i 
orden ved neste anledning. 
 
Det er mye støy i spisesalen, og som mange nevner, kunne det være greit å unngå musikk i tillegg. 
Dette tar vi også opp med hotellet, selv om vi ikke kan være sikre på å få gjennomslag for et slikt 
ønske. 
 
Mange roser muligheten vi har med sosialt samvær i bar Teide,  men påpeker at lokalet ikke er det 
beste, verken temperatur- eller interiørmessig. Dette arbeider vi med, og om vi ikke får et annet 
lokale ( det måtte i tilfelle være Atlante ), vil hotellet sette inn varmluftsovner der oppe. 
 
Knut og Per 
 

 

Takk til Rune 

 
Rune Nicolaisen fra Drammen er en av våre  
faste og trivelige gjester her på festivalen 
sammen med sin vakre kone Bente. 
 
Rune har vært over 35 år i bokbransjen og er 
sjef i Notabene. I år har han dessuten bidratt 
som sponsor på premiebordet med atskillige 
eksemplarer av Arne Brimis nyeste kokebok til 
framtidig glede for mange av våre premierte 
spillere. 
 
Takk Rune  og velkommen igjen neste år !  
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Fjerde hovedturnering 

Finalen 

Den aller siste av  turneringene i årets festival  ble spilt 27.-28. januar og samlet 9 bord i A og 7 i 

B. I B-klassen tok Laila og Ottar Haugen tidlig ledelsen, og den ga de aldri fra seg. Etter fredagens 

spilling var forspranget på 11 poeng, men under lørdagen økte det til 34 og imponerende 65,5 % 

totalt. Inger Heldal Andersom og Lars Augestad tok 2. plass foran Vibeke Koren og Elisif Reymert. 

 

Bord 2 i Gruppe A godt ute i monraden 
- Pål Arne Mediå, Odd Arne Møllersen, 
Sigbjørn Færøvik, Bjørn Buer 

 
I A-klassen ble det atskillig jevnere. Etter første dag ledet Pål Arne  Mediå – Sigbjørn Færøvik 5 poeng 
foran Sigurd Frydenlund og Ketil Andre Olsen, og disse to parene kjempet jevnt også gjennom hele 
lørdagen. Før siste runde skilte det kun 0,7 poeng ! Pål Arne og Sigbjørn holdt unna og sikret seg det 
siste ukesoppholdet på Paradise Park.  Foran Sigurd og Ketil mens Odd Arne Møllersen og Bjørn Buer 
tok den siste pallplassen. 
Fra Harald Huglen har jeg fått et spill fra fredagens sesjon som viser at det ikke alltid er lurt å 
avblokkere et høyt kort: 

    Kn 10 2 

    9 8 7 5 4 

    10 5 

    D 5 2 

E 9 4      D 8 

D Kn 3     E 10 6 

E 9      K 7 6 4 2 

K 9 8 6 3     E Kn 4 

    K 7 6 5 3 

    K 2 

    D Kn 8 3 

    10 8 
Han åpnet som Øst med 1 ruter  og endte i 3 NT. Spar ut til tieren og damen, etterfulgt av kløver 
konge, kløver til knekten og kløver ess. Ruter til esset, og hjerter dame fikk løpe til kongen. På en ny 
spar fra Syd tok Harald esset, og Nord avblokkerte ”påpasselig” knekten.  Det banet imidlertid veien 
for et skvissluttspill. Etter kløver- og hjerterstikkene kunne ikke Syd holde dobbel ruter og spar konge, 
og dermed var duket for 12 stikk og en score i toppklasse. 
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Det har vært mange slemspill under festivalen, men i finalens 48 spill var det bare ett eneste ett: 

    K D 4 

    Kn 3 2 

    K 10 6 

    E K D 6 

  9     10 7 5 3 2 

  D 10 9 8 7 6    K 5 

  5 3     D 9 4 

  9 8 5 3    Kn 10 7 

    E Kn 9 4 

    E 4 

    E Kn 8 7 2 

    4 2 
Med 32 Hp og en 5-kort farge burde det være duket for slem, men kun tre par av 9 kom dit, og to av 
dem for sikkerhets skyld i 7 som nok er i hardeste laget. Harald Solstad og Andreas Patay fant ruter 
dame og fikk ren topp, mens vinnerne Pål  Arne og Sigbjørn fikk fornøyelsen av å sikre seg topp andre 
veien da Syd misset ladyen i ruter. Det er nok beste sjanse å spille ruter konge og ruter ti. Da klarer 
du damen fjerde hos Øst. 
 

Noen bilder  
 

  

Elisif Reymert og Vibeke Koren fra Oslo forsynte seg 
godt av premiebordet i B 

Astrid Tafjord, 85 år 
Bridge for Alle Tenerifes eldste? 

 

 

Resultater finner du lenger bak i bulletinen.  
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Spilletips 5 – 2012 

Spill fargen rett ! 

Det er fort gjort å spille litt slurvete når det ser 
ut som om alt er bare rett fram. 
Vi plasserer deg Syd med følgende blader å 
håndtere: 

  7 4 

  D 6 3 

  E 8 2 

  K D 9 6 2 
 

  E 10 

  E K 3 

  D 9 7 4 

  E 5 4 3 
 
Du åpner med 1 NT, og din makker nøler ikke 
med å legge på til 3. Vest spiller ut spar dame, 
og du teller raskt opp ti stikk, ikke sant? 
Det er riktig, men du må passe på den viktige 
fargen – kløver! Det er fort gjort å spille en 
kløver til damen eller kongen, men den eneste 
muligheten til å takle en 4-0 sits er å ta esset 
først. 
Da vinner du selv om det sitter slik: 

D Kn 9 6 3 2  K 8 5 

10 8   Kn 9 7 4 2 

3   K 10 6 5 3 

Kn 10 8 7  - 
 
Nå er det ingen sak å fange opp Vests kløver. 

 
 
Knuts siste spilletips for denne gang. 

 

Takk, elever!! 

 

I likhet med de to foregående årene har vi hatt et tilbud om 
undervisning tre ganger pr uke – mandag, tirsdag og torsdag. 
Forskjellen denne gang har bestått i at mandagsundervisningen 
har foregått  mellom 10 og 11 på formiddagen, mens de andre 
dagene har det vært som tidligere, en time før spillestart. 
Oppslutningen  har vært fantastisk, på det meste var ”klassen” 
på over 40 ! Det er en stor opplevelse å ha så mange lydhøre 
og interesserte tilhørere. Takk skal dere ha ! Det gir stor 
inspirasjon til å fortsette, og jeg regner med at går i 
noenlunde samme spor neste januar. 
Svært mange av deltakerne har ønsket å få tilsendt kompendiet 
mitt, og i lesende stund kan det godt hende at mange allerede 
har fått det. Jeg tar gjerne imot tilbakemeldinger og forslag til 
emner til neste gang vi møtes. Ha et riktig godt år fortsatt , 
både bridgemessig og på andre måter ! 

Knut Kjærnsrød i gang med undervisning.  
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Den lille utfordring 

I bridgepuben på takterrassen har vi noen kvelder hatt en liten uhøytidelig konkurranse som vi kaller: 
Den lille utfordringen. Her er oppgavene fra mandag 23.1.  
Oppgave 1: 
Jeg er pensjonist. Hvis du bytter sifrene i min alder, får du alderen til min sønn. For et år siden var 
jeg dobbelt så gammel som han. Hvor gamle er vi nå ? 
Oppgave 2: 
Karl, den galante kavaler vil sende en lysestake til sin utkåredes bursdag. Problemet er at staken er 50 
cm lang og postverket ikke vil ta imot pakker som er lenger enn 40 cm. Hvordan løser han problemet 
slik at han likevel får sendt staken ? 
 
Dette var oppgavene torsdag 26.1: 
Oppgave 1: 
Du har tre gjenklistrede konvolutter. I den ene ligger det to 100-lapper, i den andre to 200-lapper og i 
den tredje en 100-lapp og en 200-lapp. Dessverre er det skrevet feil beløp utenpå alle konvoluttene. 
Hvordan kan du ved å åpne en konvolutt og se bare på en seddel klare å skrive riktig beløp utenpå 
konvoluttene ? 
Oppgave 2: 
Fire desertører er dømt til døden og skal henrettes ved en pæl. Tre er på vei mot pælen på en rekke, 
og den fjerde sitter fortsatt i fengselet. Soldaten i fengselet kan ikke se de tre, og de tre på vei kan 
bare se framover. Nr 3 kan altså se nummer 2 og 1 og pælen , nummer 2 kan bare se 1 og pælen, og 
nummer 1 ser bare pælen.  Alle fire har hatter på seg, to blå og to røde. En av soldatene kan redde 
livet, nemlig den soldaten som kan regne ut hvilken farge han har på hatten sin og skynder seg å rope 
svaret. Hvilken soldat kan redde livet? 
 
Det trekkes ut en vinner på hver oppgave, og belønningen er en flaske vin. Løsninger nedenfor. 

Løsninger på ”Den lille utfordring” 

Det viste seg i fjor at det ble litt strevsomt å ha oppgaver hver dag. Så i år hadde jeg redusert til to 

ganger pr uke, og det virker som det er en passende dose. Det var i hvert fall stor interesse for 

oppgavene, og jeg fikk mange kreative løsninger, selv om ikke alle var like korrekte. Et av virkelig 

fantasifulle svarene var at pakken Karl skulle sende, kunne gå med DHL i stedet for posten ! Jeg fikk 

dessuten selv presentert oppgaver av dere som var morsomme og utfordrende. 

Takk for interessen – jeg kjører nok i noenlunde samme spor neste år også! 
 
Her er løsningene for mandag 23.1: 
 
1. Far og sønn er 73 og 37 år gamle. Vinner:  Ragnhild Solum 
 
2. Karl må sende staken i en eske som er 40 cm lang og minst 30 cm bred. Da vil diagonalen bli minst 
50 cm. Vinner: Kari Christensen 
 
Løsninger på oppgavene for torsdag 26.1 
 
1. Du må åpne konvolutten som det står kr 300 på. Den seddelen du da ser på, må det være to av der, 
og resten går automatisk. Vinner: Tommy Elde 
 
2. Det er fange nr 2 som kan rope. Siden han ikke hører noe fra nr 3, ma han og nummer 1 ha 
forskjellig farge. Vinner: Bjørn Buer 
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Vi nærmer oss målsnøret 

Mandag 23 innledet den siste av årets festivaluker, og all spilling var samlet i Atlante siden vi 

etter opptelling kom fram til at vi umulig kunne regne med mer enn 16-17 bord. Der hadde vi 

imidlertid gjort opp regning uten vert, og en smule panikk begynte å spre seg da tilslutningen 

helt åpenbart kom til å overstige det formodede antall, selv om vi selvfølgelig var glade for 

interessen. Det endte til slutt opp med 15 bord i A og 8 i B, og dermed måtte terrassen tas i bruk 

for tre av bordene med nydelig utsikt de flotte bassengene, se bildene nednfor. En helt ny 

erfaring for oss. Det gikk ganske greit til mørkets frambrudd, men i siste runde måtte vi stue alle 

inn i lokalet både på grunn av lys- og temperaturforhold. Det meste går, viser det seg, og med 

rutinerte regnskapsfolk som Harald og Tommy kom vi i mål uten store ulykker. 

  
 

Dagsturneringer uke 4 
Periode: mandag 23.1 – torsdag 26.1 
 
Etter en av mine springturer til 6. etasje for å fylle på med meldebokser og bridgemate fikk jeg 
dessuten beskjed om at makker Per og jeg måtte spilt for å slippe walk over. Jeg trodde aldri det 
skulle gå særlig bra med hodet fullt av diverse, men under over alle under. Vi krabbet oss sakte men 
sikkert oppover bordene i  Monrad-systemet og endte til slutt opp med 66.1 % og førsteplass på 
tabellen. Andreas Patay og Sigbjørn Færøvik fikk andre og Henrik Lunde – Svein Stenberg tredje plass. 
I  B-klassen tok Kjell Kasbohm og Finn Kløvstad en overlegen seierfulgt av Jean Campell – Kari 
Sakshaug og Anne Sofie og Tor Bjørge Madsen. Spill 18 hjalp oss godt på veien mot toppen: 

     K D 10 8 

     Kn 7 3 

     10 7 

     Kn 10 8 5 

  6      9 7 4 2 

  E D 10 2     6 5 4 

  E K D 3 2     6 5 4 

  K 9 2     6 4 3 

     E Kn 5 3 

     K 9 8 

     Kn 9 8 

     E D 7 
Med N-S i sonen åpnet jeg som Syd med 1 NT, Hildur Rostad i Vest doblet naturlig nok, og stakkars 
Frank Lloyd Andersen med sin ekte Yarborough i Øst sa pass. Hildur hentet fem ruterstikk, og nå er 
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eneste mulighet til bet at hun klarer å spille sin single spar, ikke så lett.  Hun fortsatte med liten 
kløver til bordets knekt, og dermed var sluttspillet klart. På fire ganger spar måtte hun blanke hjerter 
ess , ble spilt inn på det og måtte gi ny kløver opp i saks. Uansett retur utenom spar vinnes syv stikk 
enten ved innspill eller skvis – prøv gjerne selv ! 
 Gro Gulden og Elna Eraker kjempet i toppen mesteparten av mandagen men måtte tåle et par dårlige 
runder på slutten og datt nedover lista. Tirsdag tok de imidlertid sitt monn igjen og tronet øverst 
blant de 18 parene i A med Øyvind Kvisvik- Magne Rødsand på 2. plass og Andreas Patay – Magnus 
Staven på tredje.  I B-klassen  med 15 par ble det klar seier til Vibeke Koren  og Elisif Reymert foran 
Terje og Kirsten Molaug og  Karsten og Jean Gill. 
Onsdag 25. var det nok en gang 18 par i A, mens B var redusert til 12. Magnus Staven og Sigbjørn 
Færøvik brøt målsnøret i A bare centimetere foran Odd Arne Møllersen og Bjørn Buer mens våre 
svenske venner Jan og Monica Enberg tok bronseplassen. I B triumferte Solveig Sti og Margareta 
Nachmansson med Kirsten og Terje  Molaug  på en ny sølvplass og Bodil Knutsen – Solfrid Vebostad på 
den siste pallplassen. Allerede i spill 1 var det muligheter for å vinne 6 NT, men ingen som meldte 
slem klarte å få 12 stikk: 

    10 9 8 4 

    6 5 

    D 7 3 2 

    9 6 5 

 E 6 3      K D 52  

 E Kn 4     K 10 2 

 K Kn 8     E 9 5 

 D Kn 7 2     K 8 3 

    Kn 7 

    D 9 8 7 3 

    10 6 4 

    E 10 4 
Øst åpnet med 1 NT, og nå var noen Vest djerve og meldte 6 direkte som nok er noe hardt, men den 
som intet våger osv.. Noen fikk hjerter ut, og da er 11 stikk sikre med 3-3 i kløver. ( Du bør  nok for 
øvrig spille to ganger kløver mot bordet  for å gardere mot ess dobbel i Syd ). Da ikke sparen satt, ble 
det spilt på ruterfinesse, men som du ser, fører det mot avgrunnen. Jeg tror en bedre spillemåte er å 
ta for ess, konge i ruter og deretter kløver og hjerterstikkene. Da vinner du med damen dobbel i ruter 
eller med ruter dame sammen med sparlengden. Med 3-3 i spar  går det selvfølgelig også hjem. Her 
var det også en kontrakt som kunne vært vunnet: 

    D 8 5 

    K 9 7 2 

    D 9 8 7 

    8 2 

 E 9      K Kn 7 4 2 

 E D 8 6 3     10 5 4 

 Kn      K 2 

 E 9 7 6 4     D Kn 3 

    10 6 3 

    Kn 

    E 10 6 5 4 3 

    K 10 5 
De alle fleste var i hjerterkontrakt som ble betet med den aktuelle sitsen, men Henrik Lunde ble 
sittende ved roret i 3 NT etter at Syd hadde vært inne med rutermelding. Det kom hjerter ut, og 
Henrik skjønte at Nord måtte holdes ute, så han stakk med esset. Sparfargen satt som den skulle sitte 
for snille gutter, og etter fem stikk i fargen spilte Henrik kløver dame som ble dekket med  kongen og 
mer kløver til knekten. For å smøre melis på kaka skulle nå Henrik bare spilt en kløver til og fått det 
niende stikket ved ruteroppspill fra Syd. Det glapp imidlertid, og etter hjerter til Nord tok forsvaret 
resten. 
  



Bridge for Alle 2012 

Tenerife 6. – 29. januar. 

 

 
Harald Huglen og Erik Ragnhildrød skaffet seg topp ved å ta to bet i 6 spar i dette spillet: 

    Kn 10 6 

    9 7 6 4 3 

    D 9 8 6 5 

    - 

E D 9 4 2     K 8 5 3 

5      K Kn 8 2 

7 4      E 10 

E Kn 10 5 3     K D 9 

    7 

    E D 10 

    K Kn 3 2 

    8 7 6 4 2 
Med N-S i sonen gikk meldingene: 
  Ø  S  V  N 
  1 NT  pass  2 hj  pass 
  2 sp  pass  3 kl  pass 
  4 ru  pass  4 NT  pass 
  5 hj  dobl  6 sp  pass rundt 
Harald valgte klokt nok å spille kløver ut til stjeling hos Erik. Både doblingen av 5 hjerter og utspillet 
kløver åtte ga entydig beskjed om returen, og etter hjerter til konge og ess, fikk Erik sin andre 
stjeling. Spillet er også interessant utfra Lavinthal hvis Harald skulle funnet på å spille hjerter ess ut. 
Da legger Erik hjerter tre som entydig signal om kløverskift. 
Torsdag 26. fikk vi mer hyggelig besøk utenfra. En gjeng fra Flesberg på tur her nede stilte  med fem 
par slik at vi ble 20 totalt .Et av dem var ubeskjedne nok til å holde seg på bord 1 turneringen 
gjennom. Bjørg Landvik og Marit Voldbakken spilte stødig og sikkert og vant en overlegen seier foran 
Sigurd Frydenlund og Bjørn Buer. Andreas Patay og Pål Arne Mediå ble nummer tre. I B-klassen gikk 
gullet til Margunn Hopen og Helga Nysæther , Kirsten og Terje Molaug fullførte hat trick med 2. 
plassen, og Solveig Hoff og Ellen Opland Stenersen ble nummer tre. 
Her fikk sølvvinner Bjørn Buer hjem en hardmeldt utgang med litt assistanse fra motparten: 

    9 6 

    K D 9 8 4 

    K D 4 3 

    D 7 

K D 5 4 3     Kn 10 8 7 

6 5      E 7 3 2 

E 2      9 8 7 6 5 

K 9 6 5     - 

    E 2 

    Kn 10 

    Kn 10 

    E Kn 10 8 4 3 2 
Ingen var i sonen, og det noe viltre meldingsforløpet gikk: 
  V  N  Ø  S 
  1 sp  2 hj  4 kl  dobl 
  4 ru  pass  4 hj  pass 

4 sp  pass rundt 
4 kl viste renons, og deretter fulgte to cue bids.  
Kløver dame ut ble trumfet, og etter ruter ess og mer ruter spilte Syd hjerter knekt til esset. På ruter 
fra bordet gjorde Syd feil og satte i spar to, og mer skulle det ikke til før Bjørn fløt ovenpå.  Han spilte 
mer hjerter, og Nord måtte spille spar for å hindre at det gikk hjem på kryss. Nå var imidlertid Syd 
innspilt og måtte godspille kløver konge for det tiende stikket.  
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6-2 ELLER 4-4? 

Vanligvis  er det slik at vi foretrekker å spille på 4-4 tilpasning som ofte genererer flere stikk enn f.eks 
6-2. Alltid og aldri er imidlertid ord som ikke nødvendigvis er brukbare i bridgeverdenen, og dette 
spillet fra 17. januar gir et eksempel på at det kan lønne seg å spille en kontrakt på den skjevere 
fordelingen: 

    8 7 4 

    10 5 

    D 9 6 3 2 

    D 9 3 

D Kn 9 6 5 3     K 10 

9 6 4 3     E K D Kn 

8      E 10 7 5 

10 2      Kn 6 5 

    E 2 

    8 7 2 

    K Kn 4 

    E K 8 7 4 
 
Syd åpnet med 1 kløver, og Jan Kvarme gikk inn med 1 spar. Utenfor sonen, riktignok, men det er vel 
neppe å anbefale i lengden. Makker Willy Haugen la kontrakten i 4 spar, og den var det umulig å bete. 
4 hjerter på 4-4 ser ut som en like god kontrakt, men jeg tror ikke den kan vinnes med beste motspill 
som er tre ganger kløver og så holde igjen spar ess en runde eller ta esset og spille en spar til. 
Prøv gjerne selv! 

Stol på makker! 

er et godt mantra i bridge, sterkt anbefalt å følge. I dette spillet syndet jeg grovt mot det: 
 

    10 2 

    E 9 8 5 4 

    K Kn 8 3 

    8 6 

E K 4      D 9 5 3 

10 3      K 7 2 

10 9 5     6 

D 10 9 5 2     E K Kn 4 3 

    Kn 8 7 6 

    D Kn 6 

    E D 7 4 2 

    7 
 
Makker i Øst har åpnet i 1 kløver, og du har bidratt med støtte på 3-trinnet. Motparten endte i 4 
hjerter, og på kløver ess ut, bidrar du med tieren som er Lavinthal for spar. Etter en kort tenkepause 
fortsetter makker med ruter, og når han kommer inn på hjerter konge fortsetter han med spar tre. 
Småfrustert denger du ned spar konge, ess og en til, og kjenner rødmen stige kledelig opp når makker 
forsiktig ymter om manglende tillit. En fattig bet ga fortjent stor minus i stedet for tre bet og over 
middels selv om 5 kløver står. 
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Vinnernes meldinger 

I bulletin 4 hadde jeg en storeslem fra torsdag 19. januar der N-S kort så slik ut: 
 

   E Kn 7 6 5 3 

   E K 5 

   - 

   Kn 10 9 8 
 

   - 

   6 4 

   E D 8 6 

   E K D 6 4 3 2 
 
Nå har jeg også fått klarlagt hvordan vinnerne Lisbeth Aulid Eide og Leif Rostad  meldte seg fram til 
toppkontrakten: 
  S    N 
  Leif    Lisbeth 
  1 kl    1 sp 
  3 kl    4 NT 
  5 kl ( 0-3)   5 ru ( spør etter trumf dame ) 
  6 kl ( ja )   7 kl 
 
 

Fra Erik Ragnhildrød har vi fått dette artige innlegget: 

Matematikk, intuisjon og bordfølelse 

” Et par ting har festet seg i hodet i løpet av den siste uka, bl.a stevnemøte med psykologen. Før 
reisen til Tenerife spiste jeg en bedre middag med en psykolog som ga meg et rimelig godt svar på hva 
bordfølelse er. Hvis vi tegner hjernen som en trekant, kan vi dele den i to. Den øvre delen illustrerer 
det riktige, matematisk sett, mens delen under streken kalles intuisjon. De to delene samarbeider 
vanligvis ikke all verden, de går gjerne i hver sin retning, men her kommer psykologen inn og forteller 
at hvis man virkelig vil bli god, må man gjøre en innsats for å få de to delene til dra lasset sammen. 
De fleste av oss har vel hatt følelsen av å kunne erobre verden, riktig nok for noen år tilbake for min 
del i hvert fall. 
  
Boye Brogeland snakker stadig om bordfølelse, i realiteten det samme som intuisjon. Et av mine første 
spill her på Tenerife så slik ut: 

    9 4 

    K 

    E K 10 9 7 6 

    Kn 10 8 7 
 
Makker åpnet med 1 NT, og jeg orket ikke å lete etter en eventuell minorslem så jeg tok den enkle 
veien og sa 3 NT. Flaks for, jeg ble ikke spillefører. 
Makker hadde: 

E 10 8 5 

    E 10 5 

    8 3 2 

    E K 3 
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Utspillet var liten spar til damen og esset, og min gode og analytiske makker spilte ruter til esset og så 
damen falle bak. Liten kløver til esset og ny ruter. Liten i Vest, og hva nå? 
Her kommer altså intiusjonen eller ”table feeling ” inn. Makker la tieren som selvfølgelig er 
matematisk korrekt, mens den som har godfølelsen, følger intuisjonen og tar kongen. Øst hadde 
selvfølgelig D, Kn blokk: 

      D 3 

      D Kn 9 8 6 4 

      D Kn 

      9 4 2 
 
For oss ga spillet minus 5 mens de som hadde ”bordfølelsen fikk + 10. For å toppe listene, må en nok  
få fornuften og intuisjonen til å samarbeide!” 

Bankett 

 

På grunn av det store deltakerantallet har vi holdt to 
premieutdelinger i Teide bar etter middag. Den siste 
lørdagen var vi imidlertid nede på et restaurantmessig 
håndterbart antall, og restaurantsjefen Roberto hadde 
avsatt et av de indre gemakker til vårt bruk. 
 
Etter en kort velkomst ved Per B, avleverte jeg mitt 
tradisjonelle sanginnslag før  Kari Christensen, Brit Hildeng 
og Bodil Knutsen framførte takksigelser og muntre bidrag. 
Deretter fikk spillerne sine velfortjente premier, og det 
hele ble avsluttet med kort applaus ! 

 

Det kjente par 28 

 
Det er ikke alltid like lett å holde orden på 
saker og ting når det bruser litt under 
topplokket. 
 
 
Under  mandagens spill i Atlante ble det etter en 
bytting klart at det manglet et par ved et bord. 
 
Med relativt høy sersjantstemme etterlyste jeg 
par 28, og det vakte en smule munterhet da det 
etter hvert ble oppklart at det var meg selv jeg 
sto og ropte på! 
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Den skandinaviske klubben 

eller  Asociacion Clubs Escandinavo Sur som den heter på det lokale språket, er en ideell forening i Los 
Cristianos – politisk og religiøst ubundet – åpen for alle som har sine røtter i eller i tilknytning til 
Danmark, Finland, Norge eller Sverige ( hva med Island ?) og besøker eller bor på det sydlige Tenerife. 
 
Klubben skal bidra til samhold og kulturell virksomhet blant medlemmene. Dette skjer dels gjennom 
de ca 15 forskjellige aktivitetene som er etablert, dels gjennom klubbavisen Tenerife Noticias. 
Klubben har oppslagstavle i Den svenske kirken og har også åpningstid der hver onsdag mellom 16.30 
og 18.30. 
Ikke-klubbmedlemmer kan i de fleste tilfeller delta på klubbens aktiviteter , med godkjenning fra 
leder. Virksomheten foregår i vintersesongen. En aktivitet der en del av våre deltakere allerede er 
med, er golf, der det spilles på kortbanen Los Palos og hver søndag på Adeje, Los Lagos. Andre 
aktiviteter er f.eks botaniske vandringer, utflukter, turer  og boule, og det spilles bridge hver mandag 
og torsdag  på Los Angeles. Vi har forsøkt å få til en lagkamp mellom klubben og våre gjester, men så 
langt uten resultat. 

En uforglemmelig tur i VIP-modus 

Som en svært hyggelig overraskelse  fikk vi under oppholdet her beskjed om at Fred. Olsen S.A. ønsket 
å gi en premie til to av deltakerne her på festivalen.  Premien besto i en tur til selskapets anlegg syd 
på La Gomera og omfattet overnatting med middag og frokost på Hotel Jardin Tecina, omvisning på 
leilighetskomplekset og golf på den vakre og utfordrende Tecina Golf for de som måtte ønske det. For 
å gi alle lik sjanse besluttet vi å trekke blant alle våre deltakere her på Hotel Paradise Park i uke 4, og 
de som hadde Fru Fortuna på sin side, var Elisif  Reymert og Ann Mari Arntzen. De kunne ta med seg 
hver sin person, og ikke uventet tok Ann Mari med seg sin husbond Vidar. Vibeke Koren fikk være 
Elisifs følgesvenn. 
Deltakerne ble hentet på hotellet her og brakt med trimaran “Benchijigua Express” til San Sebastian 
og videre med mindre båt rundt til Tecina på sydsiden av La Gomera. Etter drosjetur opp til hotellet 
ble de så viderebefordret til golfbanen, og alle var enige om at den var noe av det vakreste de hadde 
opplevd i golfsammenheng. En fantastisk blomsterprakt, spennende lavaformasjoner og magnifik utsikt 
over et glitrende Atlanterhav. Greenene var vanskelige, og putterne levde sitt eget liv! 
Kvelden bød på middag med tilbehør, robberbridge og deretter overnatting i store og meget 
komfortable rom, store bad og den største sengen en av deltakerne kunne huske å ha ligget i!  Etter 
en velsmakende frokost var det omvisning i leilighetskomplekset Pueblo Don Thomas og retur til 
Tenerife med ferge kl 13. 
En fantastisk tur og stor, stor takk til Fred. Olsen S.A! 
 

 

En av vinnerne av turen til La Gomera Ann 
Mari Arntzen. Her flankert av Per og Knut. 
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Golfoppsummering 

 

Hjemme er det vel en stund til vi kan tumle 
rundt på grønne greener, men det har som 
vanlig  vært spilt flittig på de vi har rundt oss 
her. 
 
Los Palos har vært best besøkt, godt over 100 
runder har folket her stått for. Søndagene på 
Adeje, Los Lagos ble litt mindre i år av ulike 
årsaker, mens Las Americas-banen har hatt flere 
besøkende enn tidligere. Det har også vært spilt 
både på Amarillo og Golf del Sur, uten at jeg har 
noen samlende oversikt over det. 
 
Fire stykker som vant den flotte premien fra Fred 
Olsen fikk sjansen til å spille den vakre og 
spektakulære La Tecina banen på La Gomera 
 
Det store   høydepunktet var selvfølgelig Inger 
Heldal Anderson`s  Hole-in-one  på Los Palos, men 
det også haglet med birdier. Nå  får vi øve oss 
riktig bra på hjemlige trakter i sommer og høst og 
komme enda sterkere tilbake her i januar. 

 

Karsten ”Elvis” 

Elvis lever – også i ”Bridge for alle ”! På Elvis –showet i gata nedenfor hotellet fikk vi se  Karsten 

Gill  fra Drammen i full utfoldelse som den legendariske kongen. 

”Love us tender”, Karsten! 
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En praktfull stab! 

I år har vi hatt en personelldekning som gjør at arrangementet har flytt stort sett smertefritt, og 

dette skyldes i første rekke en stab med utmerkede medarbeidere, samtidig som antallet har 

vært så høyt at vi har kunnet fordele oppgaver på en bedre måte enn tidligere. 

Per og jeg har av den grunn følt oss atskillig mindre slitne enn før om årene.  Are, Harald og Tommy 
har vært turneringsledere sammen med oss og har håndtert maskiner og program på en super måte, 
Sten har vært en dyktig  bulletinredigerer, og Gøran, Lise, Heidi, Bjørg og Lena har  skjøttet kortgiving 
uten plett og lyte og ellers gått til hånde der det trengtes. 
 
En stor takk til dere alle! 
 

Her følger bilder av en del av staben 
 

  
Lise Kjærnsrød, Gøran Forsgren og Bjørg 
Sundseth dublerte kort til turneringene 

”Sjefene” Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth 
sammen med turneringsleder Tommy Elde 

  
Turneringsleder Are Utvik (til venstre) sammen 
med vinnerne av den andre hovedtruenringen 

Harald Berre Skjæran i aksjon under turnering i Atlante 
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Spillelokalene 

For første gang brukte vi to spillelokaler i år, Mabel konferansenter i 6. etasje for A og 

restaurant Atlante for B. Den siste uka flyttet vi av arrangementstekniske grunner begge sammen 

i Atlante. 

Vi hadde ikke gjort det før tirsdag hvis vi ikke hadde feilkalkulert hvor mange vi kunne forvente 
mandag.  Konferansesenteret ser ut til å fungere greit for inntil 20 bord og Atlante for inntil 18, så vi 
fortsetter med det også neste år. Generelt sett har vi inntrykk av at spillerne var fornøyd med 
lokalitetene, selv om det naturligvis forekom enkelte klager. Det er vanskelig å holde støynivået nede 
til tider med så mange ivrige bridgespillere i sving. 

 

  
Fra spillelokalet i 6. etasje Fra Atlante 

Et lite lovhjørne 

Vi får en del spørsmål vedrørende lovene under turneringene, og noen har lurt litt på hvilke 
rettigheter og plikter blindemannen har. 
 
De viktigste tingene er: 
 

A. Absolutte rettigheter 

 Blindemannen har rett til, i TL`s nærvær, å gi informasjon om fakta eller om lovene. 

 Kan holde rede på vunne og avgitte stikk 

 Spille sine egne kort som spilleførers hjelper og etter dennes instrukser ( han skal ikke 

antyde eller foreslå et spill )  

B. Rettigheter som kan tapes 

 Med mindre en annen spiller har gjort oppmerksom på en uregelmessighet, bør 

blindemannen ikke ta initiativ til å tilkalle TL mens spillet pågår. 

 Kan ikke påpeke en uregelmessighet under spillet 

 Må ikke delta i spillet. Han skal heller ikke gi kommentarer om spilleførers spill. 

 Ikke utveksle hender med spilleren 

 Ikke forlate sin plass for å se på spilleførers spill 

 Ikke på eget initiativ se på et kort hos noen av motspillers hender. 

Mer utfyllende om blindemann finner du i § 42 og 43 i lovboka. 
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”Bridge for alle” på Tenerife 2011 

Da er årets bridge på Tenerife over for denne gang og det er tilbake til hverdagen. Jeg er veldig 

fornøyd med mitt opphold på Tenerife, selv om det ikke ble så mye bridgespilling for min del. 

Men det fine med tilbudet på Tenerife er kombinasjonen av bridge, det sosiale og opplevelsene. 

Jeg er allerede i gang med å planlegge tur til neste år. 

 
Det var gjort noen justeringer av opplegget i år, bl.a mer plass å spille på og litt flere personer i 
staben. Under Per og Knuts ledelse ble det også i år et bra gjennomført arrangement. På meg virket 
det som folk koste seg både i turneringene og i de sosiale sammenhengene. Og det er ikke til å legge 
skjul på at Per og Knut er viktige bidragsytere for å skape den positive rammen rundt arrangementet. 
Premieutdelingene i Teide Bar er et eksempel på det. 
 
Bridge på Tenerife er et viktig ”Bridge for alle” arrangement som vi ønsker å videreutvikle. Forbundet 
vurderer også fortløpende nye tilbud innenfor ”Bridge for alle” konseptet. Når vi skal evaluere 
opplegget er det nyttig å få innspill også fra deltakerne, både i forhold til arrangementet på Tenerife 
men også om hvilke andre tilbud vi bør jobbe med. 
 
Til slutt vil jeg få takke deltakerne og staben for årets arrangement, og håper å se dere igjen også 
neste år. Markedsfør gjerne arrangementet til venner og kjente, og kanskje blir vi enda flere neste år 
som får oppleve bridge og sosialt på sitt beste. 
 
 
Jan Aasen 
President 
 

 

Presidenten hjalp til med 
dublering av kort 
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Her er en liten, artig sak vi har plukket opp på Facebook: 

Falske kvinner 

Mange kvinner  i dag har falske bryster, falske negler, falske øyenvipper, falske øyenbryn, 
falske tenner, i tillegg til Botoxi ansiktet og Push-up. For ytterligere å pynte på fasaden 
benytter mange kvinner seg av fettsuging og tilbringer timer i solarium for å bli brune og lekre. 
Enkelte har i tillegg falsk tunge når det passer seg. 
 
Og så klager de samme falske kvinnene på at det ikke lenger finnes ekte mannfolk……. 
 
OBSERVATØR 

Plaza de los Deseos 

Vi hadde ”kontoret ”vårt på samme sted som i fjor, i nærheten av resepsjonen på Plaza de los 
Deseos, eller ønskeplassen som det betyr på norsk. Dere har vel lagt merke til ønskebrønnen?  
 
Det ser ut til å fungere greit med kontortid fra 8.30 til ca 9.30, og vi hadde daglig mange som kom 
, enten for å si hei, slå av en prat eller ta opp et elle annet emne. Oppslagstavlen har vi også 
inntrykk av ble fulgt godt med på. 
 
Om ca et år sitter vi der igjen hvis vi lever og har helsa, som min tante Ester alltid brukte å si. 
 

Språkets irrganger 

Vi synes kanskje at det norske språket har mye rart for seg, men det finnes små og store 
merkverdigheter andre steder også.  Lars Augestad er en mann med mangslungen erfaring, og 
blant annet har han lært seg siamesisk under sitt opphold i Østen. 
Under en liten morgenseanse kunne han berette at språket der kanskje ikke var så grammatikalsk 
finurlig, mens uttalens nyanser derimot hadde stor betydning. 
 
Avhengig av betoningen kunne samme setning nemlig ha følgende noe forskjellige meningsinnhold: 
”Ser du de to elefantene der borte?” 
”Er det noen som selger egg her?” 
 
En skal helst ikke ha for mye rusk i halsen da! 
 
 

 

Los Palos 

En bane som er blitt flittig benyttet av Bridge 
for Alle deltakerne. Mer enn 100 runder har 
vi gått på denne banen. 
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Gruppe A – mandag 23. januar  
15 bord, 30 par. Antall spill: 24.  

Plass    Par   Poeng   %     Navn                                              

    1   28   108,1  66,1  Per Bryde Sundseth - Knut Kjærnsrød        

    2   25    98,0  64,6  Andreas Patay - Sigbjørn Færøvik           

    3   10    63,7  59,5  Henrik Lunde - Svein Stenberg               

    4   27    38,9  55,8  Bjørn Buer - Ivar Tvedt                    

    5   30    37,0  55,5  Kjell Vidar Holmen - Lisbeth Aulid Eide    

    6    3    34,6  55,1  Ulf Backman - Tord Bodin                 

    7   21    29,6  54,4  Harald Solstad - Magnus Staven             

    8   12    26,1  53,9  Trygve Storm Larsen - Bodil Ekeli           

    9   23    23,7  53,5  Øyvind Kvisvik - Magne Røsand             

   10   22    23,4  53,5  Pål Arne Mediå - John Holm                

   11   15    21,4  53,2  Odd Arne Møllersen - Sigurd Frydenlund      

   12    7    20,3  53,0  Erik Ragnhildrød - Harald Huglen           

   13   20    18,0  52,7  Johan C. Skattum - Leif Rostad              

   14    2    10,1  51,5  Jan E. Enberg - Monica Enberbg           

   15   26     8,9  51,3  Ivar Barikmo - Torstein Kjærvik            

   16   16     6,6  51,0  Dagfinn Johansen - Johan Finanger          

   17    4     3,4  50,5  Kjell Bodin - Bernt Johansson             

   18    5     0,8  50,1  Andre Syrrist - Tomas Ruth                 

   20    9   -14,7  47,8  Bjørg Landvik - Merete Kruke              

   21   24   -23,7  46,5  Shirley Sorrith - Else Øyen                       

   22   19   -27,0  46,0  Frank Lloyd Andersen - Hildur Rostad        

   23    6   -34,8  44,8  Pål Taklo - Aage Paulsen                   

   24   18   -40,6  44,0  Gudmund Helland - Astrid Tafjord          

   25   14   -42,1  43,7  Bjørn Ragle - Dorrit Ragle                      

   26   29   -53,0  42,1  Vibeke Koren - Elisif Reymert              

   27    8   -56,3  41,6  Jan Kvarme - Vidar Arntzen                

   28   13   -71,9  39,3  Laila Haugen - Ottar Haugen               

   29   11   -80,1  38,1  Bente Nicolaisen - Tor Svendsen           

   30    1  -108,1  33,9  Kari Eide - Einar Eide                    

 

 Gruppe B – mandag 23. januar 
8 bord, 16 par. Antall spill: 24.  

Plass  Par  Poeng   %    Navn                                      

    1    2   52,9  65,7  Kjell Kasbohm - Finn Kløvstad             

    2    3   30,4  59,1  Jean Campell - Kari Sakshaug            

    3   14   26,9  58,0  Anne Sofie Madsen - Thor Bjørge Madsen   

    4    1   23,6  57,0  Larry Young - Maija Juva                 

    5    5   20,1  56,0  Ragnhild Solum - Eva Berg                

    6   12   19,3  55,7  Solveig Hoff - Elen Opland Stenersen    

    7   10   12,7  53,8  Kari Joukoff - Sverre Christoffersen    

    8   11    5,4  51,6  Solfrid Vebostad - Bodil Knutsen        

    9   16    1,0  50,3  Rannveig Opedal - Ragnhild Schlichting  

   10   15   -9,6  47,2  Jeanne Gill - Karsten Gill               

   11    9  -12,9  46,2  Kari Christensen - Birger Christensen    

   12    8  -23,4  43,0  Helga Nysæther - Margun Hopen            

   13    7  -26,4  42,1  Britt Hildeng - Erling Asserson         

   14   13  -32,4  40,3  Kirsten Molaug - Terje Molaug           

   15    6  -33,0  40,2  Inger Heldal Anderson - Lars Augestad   

   16    4  -58,4  32,6  Grethe Stenehjem - Helga Jonstang       

 

Gruppe A – tirsdag 24. januar  
9 bord, 18 par. Antall spill: 24. 

Plass  Par   Poeng  %    Navn                                           

    1    5     36  59,4  Gro Sissel Gulden - Elna Eraker        

    2   15     35  59,1  Andreas Patay - Magnus  

    3    8     31  58,1  Trygve Storm Larsen - Bodil Ekeli          

    4    2     28  57,3  Johan Finanger - Sigbjørn Færøvik       

    5   17     24  56,3  Erik Ragnhildrød - Harald Huglen        
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    6    3     23  56,0  Andre Syrrist - Tomas Ruth               

    7   12     12  53,1  Øyvind Kvisvik - Magne Røsand           

    8    6      6  51,6  Pål Arne Mediå - Harald Solstad         

    9   18     -1  49,7  Ragnhild Solum - Astrid Tafjord          

   10   11     -5  48,7  Gudmund Helland - Steinar Levang         

        13     -5  48,7  Johan C. Skattum - Sigurd Frydenlund      

   12   10    -10  47,4  Jan E. Enberg - Monica Enberbg          

   13   16    -12  46,9  Bjørn Buer - Leif Rostad                

   14    1    -17  45,6  Bjørg Landvik - Else Øyen               

   15   14    -22  44,3  Anna Synnøve Prestvik - Hildur Rostad    

   16    9    -32  41,7  Henrik Lunde - Svein Stenberg             

   17    7    -42  39,1  Vidar Arntzen - Jan Kvarme                

   18    4    -49  37,2  Pål Taklo - Aage Paulsen                

 

Gruppe B – tirsdag 24. januar  
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Frirunde (*) gir innspilt prosent. 

Plass  Par  Poeng     %    Navn                                       

    1   14   47,0    66,3  Vibeke Koren - Elisif Reymert              

    2   10   35,0    62,2  Kirsten Molaug - Terje Molaug           

    3   11   21,6 *  57,5  Jeanne Gill - Karsten Gill               

    4    1   19,0    56,6  Solveig Hoff - Elen Opland Stenersen    

    5    2   15,0    55,2  Kari Joukoff - Sverre Christoffersen     

    6    5   11,0    53,8  Jean Campell - Kari Sakshaug             

    7    3    9,0    53,1  Inger Heldal Anderson - Lars Augestad    

    8    7   -3,0    49,0  Kjell Kasbohm - Finn Kløvstad              

    9   16   -9,6 *  46,7  Kari Christensen - Birger Christensen    

   10    4  -18,0    43,8  Eva Berg - Bente Nicolaisen              

   11   13  -19,2 *  43,3  Rannveig Opedal - Ragnhild Schlichting   

   12    8  -20,4 *  42,9  Margun Hopen - Helga Nysæther            

   13    9  -31,2 *  39,2  Erling Asserson - Britt Hildeng          

   14    6  -33,6 *  38,3  Bodil Knutsen - Solfrid Vebostad           

   15   15  -38,0    36,8  Helga Jonstang - Grethe Stenehjem        

 

Gruppe A – onsdag 25. januar  
9 bord, 18 par. Antall spill: 24. 

Plass  Par   Poeng  %    Navn                                    

    1   15     43  61,2  Magnus Staven - Sigbjørn Færøvik           

    2   13     41  60,7  Odd Arne Møllersen - Bjørn Buer            

    3    6     39  60,2  Jan E. Enberg - Monica Enberbg           

    4    5     37  59,6  Trygve Storm Larsen - Bodil Ekeli          

    5    4      9  52,3  Andreas Patay - Hugo Hanslien              

    6    3      6  51,6  Bjørn Ragle - Dorrit Ragle                

    7   10      5  51,3  Henrik Lunde - Svein Stenberg              

        12      5  51,3  Sigurd Frydenlund - Johan C. Skattum       

    9   18      3  50,8  Harald Solstad - John Holm                

   10    8      1  50,3  Pål Arne Mediå - Johan Finanger           

   11    9     -2  49,5  Erik Ragnhildrød - Harald Huglen          

   12    1     -3  49,2  Andre Syrrist - Tomas Ruth                

   13   16    -19  45,1  Leif Rostad - Hildur Rostad               

   14   17    -25  43,5  Ragnhild Solum - Astrid Tafjord           

   15   11    -26  43,2  Torstein Kjærvik - Frank Lloyd Andersen     

        14    -26  43,2  Gudmund Helland - Jan Kvarme               

   17    2    -30  42,2  Pål Taklo - Aage Paulsen                   

   18    7    -58  34,9  Gro Sissel Gulden - Elna Eraker           
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Gruppe B – onsdag 25. januar  
6 bord, 12 par. Antall spill: 24.  

Plass  Par  Poeng     %  Navn                                     

    1    3   37,0  65,4  Solveig Sti - Margareta Nachmanson       

    2    6   27,4  61,4  Kirsten Molaug - Terje Molaug            

    3    9   25,4  60,6  Bodil Knutsen - Solfrid Vebostad           

    4   10   17,0  57,1  Inger Heldal Anderson - Lars Augestad   

    5    2    5,0  52,1  Jean Campell - Kari Sakshaug             

    6    1    3,0  51,3  Else Øyen - Per Bryde Sundseth         

         7    3,0  51,3  Britt Hildeng - Erling Asserson         

    8   12   -1,0  49,6  Jeanne Gill - Karsten Gill               

    9    4  -13,0  44,6  Margun Hopen - Helga Nysæther            

   10    8  -13,4  44,4  Helga Jonstang - Grethe Stenehjem       

   11    5  -30,0  37,5  Birger Christensen - Kari Christensen   

   12   11  -56,4  26,5  Rannveig Opedal - Ragnhild Schlichting   

 

Gruppe A – torsdag 26. januar  
10 bord, 20 par. Antall spill: 24.  

Plass  Par  Poeng   %    Navn                                            

    1    2   75,8  67,5  Bjørg Landvik - Marit Voldbakken          

    2   14   40,1  59,3  Sigurd Frydenlund - Bjørn Buer             

    3   13   30,9  57,2  Andreas Patay - Pål Arne Mediå             

    4   20   29,2  56,8  Jan E. Enberg - Monica Enberbg            

    5   16   24,8  55,7  Hugo Hanslien - Sigbjørn Færøvik           

        18   24,8  55,7  Magnus Staven - Svein Stenberg            

    7    9    7,6  51,7  Magne Gjestemoen - Merete Kruke           

    8    6    7,3  51,7  Harald Huglen - Erik Ragnhildrød          

    9    5    4,7  51,1  Trygve Storm Larsen - Bodil Ekeli           

   10    7    1,2  50,3  Andre Syrrist - Tomas Ruth                

   11   10   -0,6  49,9  Elisabeth Aasen - Eli Bjørge              

   12   12   -5,2  48,8  Harald Solstad - Johan Finanger            

   13    3  -12,8  47,0  Bjørn Ragle - Dorrit Ragle                  

   14    4  -16,2  46,2  Tommy Elde - Bente Nicolaisen             

   15   11  -23,8  44,5  Gudmund Helland - Jan Kvarme              

   16   17  -26,8  43,8  Ragnhild Solum - Johan C. Skattum         

   17    8  -35,8  41,7  Pål Taklo - Aage Paulsen                   

   18   15  -37,8  41,3  Anne Marit Knutsen - Jan Erik Aas          

   19   19  -43,2  40,0  Karsten Gill - Jeanne Gill                

   20    1  -47,8  38,9  Steinar Tjøntveit - Christoffer Reistad    

Gruppe B – torsdag 26. januar  
7 bord, 14 par. Antall spill: 24. 

Plass  Par  Poeng     %  Navn                                     

    1    4     37  62,8  Margun Hopen - Helga Nysæther            

    2    9     34  61,8  Kirsten Molaug - Terje Molaug            

    3    7     25  58,7  Solveig Hoff - Elen Opland Stenersen     

    4    1     16  55,6  Kjell Kasbohm - Finn Kløvstad             

    5   14     12  54,2  Grethe Stenehjem - Helga Jonstang        

    6   12      9  53,1  Rannveig Opedal - Ragnhild Schlichting   

    7    3      6  52,1  Inger Heldal Anderson - Lars Augestad    

    8    8      1  50,3  Astrid Tafjord - Eva Berg               

    9   10     -9  46,9  Jean Campell - Kari Sakshaug             

   10    2    -12  45,8  Kari Joukoff - Sverre Christoffersen    

   11   13    -22  42,4  Vibeke Koren - Elisif Reymert            

   12    6    -23  42,0  Britt Hildeng - Erling Asserson          

   13    5    -30  39,6  Kari Christensen - Birger Christensen   

   14   11    -44  34,7  Bodil Knutsen - Solfrid Vebostad          
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Resultater hovedturnering 4 – 27.-28. januar 

Gruppe A 
9 bord, 18 par. Antall spill: 48.  

Plass  Par   Poeng   %    Navn                                            

    1   12   107,3  64,0  Pål Arne Mediå - Sigbjørn Færøvik    

    2   10    97,5  62,7  Sigurd Frydenlund - Ketil Andre Olsen     

    3    8    82,5  60,7  Odd Arne Møllersen - Bjørn Buer          

    4    9    55,5  57,2  Henrik Lunde - Svein Stenberg            

    5    3    29,4  53,8  Andre Syrrist - Tomas Ruth              

    6    1    19,8  52,6  Johan Finanger - Magnus Staven            

    7   11    18,3  52,4  Harald Solstad - Andreas Patay            

    8    2    17,2  52,2  Harald Huglen - Erik Ragnhildrød         

    9    4    17,0  52,2  Vidar Arntzen - Jan Kvarme               

   10   15    12,0  51,6  Jan E. Enberg - Monica Enberg            

   11   14     5,5  50,7  Trygve Storm Larsen - Bodil Ekeli       

   12    5   -20,0  47,4  Bente Nicolaisen - Gudmund Helland      

   13   17   -21,4  47,2  Johan C. Skattum - Leif Rostad           

   14   16   -46,8  43,9  Pål Taklo - Aage Paulsen                 

   15   13   -62,7  41,8  Frank Lloyd Andersen - Hildur Rostad     

   16    6   -78,8  39,7  Gro Sissel Gulden - Elna Eraker         

   17   18   -89,1  38,4  Ragnhild Solum - Astrid Tafjord         

   18    7  -120,5  34,3  Karsten Gill - Jeanne Gill             

Gruppe B 
7 bord, 14 par. Antall spill: 48. 

Plass  Par  Poeng   %    Navn                                     

    1   14     89  65,5  Laila Haugen - Ottar Haugen                 

    2    4     55  59,5  Inger Heldal Anderson - Lars Augestad       

    3    1     36  56,3  Vibeke Koren - Elisif Reymert               

    4   10     29  55,0  Kirsten Molaug - Terje Molaug               

        11     29  55,0  Kjell Kasbohm - Finn Kløvstad               

    6    7     22  53,8  Solveig Hoff - Elen Opland Stenersen        

    7    6      6  51,0  Jean Campell - Kari Sakshaug               

    8    3     -4  49,3  Margun Hopen - Helga Nysæther              

    9    9     -8  48,6  Helga Jonstang - Grethe Stenehjem           

   10   13    -43  42,5  Kari Christensen - Birger Christensen       

   11    8    -46  42,0  Rannveig Opedal - Ragnhild Schlichting     

   12   12    -47  41,8  Bodil Knutsen - Solfrid Vebostad            

   13    5    -58  39,9  Britt Hildeng - Erling Asserson            

   14    2    -60  39,6  Kari Joukoff - Sverre Christoffersen       
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Teide – kveldens arena 

Jeg nevnte i bulletin 3 at bridgepuben på taket hadde vært en enda større suksess enn i fjor, og 

det holder jeg fast ved, selv om besøket på slutten gikk noe ned. Det har selvfølgelig også  

sammenheng med at vi har vært noen færre her den siste uka. Det kunne vært ønskelig at vi 

hadde hatt et enda varmere og mer beskyttet sted, men det er vanskelig å få til, og de siste 

dagene hadde i hvert fall hotellet klart å få senket ned gardinene slik at vi var mer beskyttet mot 

vinden. 

I et møte med direktøren og hans stab foreslo de å sette inn en varmluftsovn neste år, og det burde 
hjelpe betraktelig. Vi har i hvert fall en intensjon om å fortsette der oppe, for det er ingen tvil om at 
det er et populært tiltak å ha et sted å møtes. Det har vært ganske mange kvelder med opptil 7/8 
bord i sving samt en gjeng i sofagruppen i ”drøs um åndelege ting” som Jakob Sande kanskje ville ha 
sagt det. Her et spill fra toppetasjen med Tommy Elde i hovedrollen: 
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Tommy i Nord åpnet med 1 hjerter, Øst gikk inn med 2 spar, og etter den videre sekvensen 
   S  N 
   3 NT  4 ru 
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Kløver ni ut til damen og esset og en ny kløver gikk til bordets åtter. Hjerter knekt med finesse og alle 
hjerterne, ruter til kongen og kløver konge måtte Øst gå ned på ruter dame singel for å holde spar ess, 
og dermed toppet Tommy ut damen og  tok sine 12 stikk. 
Det har vært snakket mye om skjeve fordelinger under festivalen, og for moro skyld har jeg tenkt å be 
Sven Pran om å kjøre en statistisk analyse av spillene. For å vise at det også kan bli skjevt med 
håndgitte kort, tar vi dette eksempelet fra Teide: 
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Makker i Syd åpnet med 1 ruter, og Vest kom inn med 1 spar. Nå har jeg egentlig en ideell hånd for 
negativ dobling, men med dårlig toppstyrke i hjerter valgte jeg på si 2 kløver. Øst 2 spar, makker 3 
ruter og Vest 3 spar. Nå tok jeg sjansen på 4 hjerter, og det var rimelig blink. Med hjerter konge i Øst 
og kløveren snilt, var det brent slem! 


