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Takk for nå!

Takk for oss og på gjensyn!

For andre gang har vi gjennomført Bridge for Alle-opplegget her på Paradise Park, og vi er overveldet over den
interessen det har vært for opplegget. Nesten 180 deltakere har meldt seg på gjennom oss, og i tillegg har vi
hatt besøk av over 20 utenfra, spillere som bor andre steder her i området. Bortimot 200 spillere har vært i aksjon
ved bridgebordene i konferansesalen Mabel her på hotellet, mer enn en fordobling av fjorårets antall.

I tillegg har golfinteressen og aktiviteten vært meget stor
(se egen oppsummering). Vi håper at også ledsagerne
som har vært med og ikke spilt verken golf eller bridge
har hatt noen hyggelige og givende dager. Vi sitter igjen
med masse positive opplevelser fra oppholdet her, og
tilbakemeldingene vi har fått, har vært overveiende
positive. Det er godt å ta med seg når det av og til
røyner på arbeidsmessig. Vi er også glade for de
konstruktive forslagene til endringer vi har mottatt,
og vi lover å ta tilbørlig hensyn til dem framover.

Til å begynne med hadde vi samme flotte vær som vi
hadde store deler av tiden i fjor. Den siste uka var det noe
mer vekslende, men de som var her da, har også kunnet
nyte godt av atskillige soltimer.

Dessverre har forkjølelse og lei hoste og feber herjet og
hjemsøkt mange, men vi håper de fleste nå har kommet
seg rimelig på beina igjen.

Vi kan love at det blir opplegg også neste år, uten at vi
på festens nåværende stadium kan gi så mange detaljer.
Vi vil etter møter med hotellet her og NBF gå ut med
program, og det vil oversendes alle som har vært her eller
har vært i kontakt med oss.

Det vi kan slå fast som rimelig sikkert, er at det blir
Paradise Park også i 2012 siden det er alt for knapt
med tid til å komme i mål med en avtale med andre
arrangørsteder.

Takk for nå – håper vi sees igjen neste år!
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En stor takk til staben!
Per og jeg har mye å takke en aktiv stab for. Uten dere
hadde vi vært sjanseløse til å gjennomføre opplegget
her. Først og fremst en stor takk til Tommy Elde som
er vår ekspert på Spar 10 (utregningsprogrammet vi
bruker) og dessuten en kløpper på BridgeMate.
Når våre kunnskaper svikter, redder Tommy oss ut av
knipa gang på gang.

Takk også til Gøran Forsgren, Lise Kjærnsrød og
Bjørg Sundseth som har stått for mye av kortdubleringen
og dessuten vært god hjelp i salen.

Sten Bjertnes fra NBFs kontor og president Jan Aasen
ga også verdifulle arbeidsbidrag.

Til slutt en takk til Vegard Brekke og Gamma grafisk
som har redigert bulletinene våre og gitt dem et
smakfullt utseende.

Per og Knut

Noen ord om hotellet
Paradise Park er et meget stort hotellkompleks med bortimot 900 plasser. I år har det vært større belegg
enn i fjor – til tider helt smekkfullt. Omtrent midtveis i festivalen fikk vi forespørsel om å skaffe verdensstjerna
Geir Helgemo et rom for noen dager, men det lyktes ikke – ikke et enest lite krypinn kunne oppdrives.

Det store belegget har dessuten ført til at flere fikk et
dårligere romtilbud enn de hadde bestilt, men så vidt vi
har forstått, ordnet det seg stort sett i løpet av enn dag
eller to.

Vi har inntrykk av at de fleste har vært fornøyd med
fasilitetene, selv om det selvfølgelig kan være ting å sette
fingeren på fra tid til annen. Det har blant annet til tider
vært en svært sjenerende kloakklukt enkelte steder, og
dette må naturligvis rettes på. I fjor sommer ble omtrent
halvparten av hotellet renovert, og vi har inntrykk av at
dette er en prosess som skal fortsette.

I år fikk vi bruke konferanselokalene i 6. etasje som
spillelokaler, en stor forbedring fra i fjor med tepper på
golvene, men med det høye antallet par (26 bord på det
meste) ble likevel i minste laget, og støynivået var til tider
sjenerende for mange.

Alle fikk oppgradert sine nøkler til å gjelde trimrommet
i tillegg til eget rom, og så vidt vi har kunnet fastslå, har
flere benyttet det flittig.

Vi har møte med hotellet for en evaluering før vi reiser
hjem, og der vil vi ta opp alle emner av betydning.
Slik det ser ut nå vil festivalen gå her også neste år. Det
blir for kort tid til å finne eventuelle andre kandidater
siden rom må reserveres allerede før påske. Vi har møte
med NBF 2. mars der vi vil skissere neste års opplegg, og
alle som har vært i kontakt med oss vil få melding om det.

Evaluering av oppholdet
Vi har hatt et evalueringsskjema tilgjengelig for del-
takerne på festivalen, og vi har fått en god del svar, men
ønsker gjerne flere reaksjoner. Dere finner skjemaet her
i avslutningsbulletinen, og vi vil være takknemmelige
hvis noen flere vil sende oss innspill. Dere trenger ikke
sende hele skjemaet, men skriv en mail om både hva som
var bra men også om hva som kan gjøres bedre. Vi må
ha eventuelle svar senest 20. februar for å rekke å be-
arbeide dem før vi skal ha møte med NBF 2. mars.

Tommy Elde - Vår guru på SparTi og BridgeMate
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Evalueringsskjema
For å gjøre arrangementene framover best mulig, er vi avhengig av konstruktive tilbakemeldinger fra dere.
Dere vil få utlevert et skjema som vi håper så mange som mulig av dere vil svare på før dere drar herfra.
Skjemaet finner dere her i bulletinen så dere kan forberede dere ved å lese gjennom.

1. Forhåndsinformasjon og påmeldingsprosessen

2. Reise og ankomst (mottakelse på flyplass, transport og hotellet)

3. Hotell – rom, priser, fasiliteter, service, mat, restauranter, barer og underholdning

4. Bridgeturneringene – lokalet, hyppighet, antall spill, tidspunkt på dagen og varighet, resultatservice,
premiering, pris

5. Undervisningsopplegget – innhold, hyppighet, tidsramme og kvalitet

6. Bridgepub – lokaler, tidsrom, konkurranser, annet

7. Bulletiner – innhold, hyppighet, layout

8. Golf – nødvendig å ha med et arrangert tilbud om dette? type baner, priser, kvalitet

9. Turer – La Gomera, Teide, andre

10. Informasjon under oppholdet – bridge, golf, turer og annet

11. Området Los Cristianos/Las Amerikas – bading, shopping, restauranter, annet

12. Avreise – utsjekking, transport

13. Annet

14. Forslag til forbedringer

15. Ønskelig å delta på tilsvarende fremtidige arrangementer her, eventuelt andre steder?

Underskrift (ikke nødvendig): _________________________________________
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De gode hjelperne

Vår flittige stab i aktiv tjeneste ved dubleringsmaskinen, Lise Kjærnsrød, Gøran Forsgren og Bjørg Sundseth

Bulletinbrekker Brekke

Sten Bjertnes fra NBF var til stor hjelp

President i NBF, Jan Aasen,

besøkte oss på Tenerife
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«Bridge for Alle»-konseptet

Et lite utsnitt av spillelokalene, som på det meste samlet 26 bord!

NBFs Bridge for Alle har virkelig vist seg å slå an blant den norske bridge- og golfbefolkningen. I fjor hadde vi
ca. 90 gjester, og i år var antallet fordoblet. Den unike kombinasjonen med bridge, golf og ferie på et velegnet
sted i en av våre mørkeste vintermåneder hjemme er et konsept som tydelig er liv laga.

Opplegget tilrekker seg som intensjonen er, alle grupper
av bridge- og golfspillere. Fra de mest rutinerte med
NM-titler i bagasjen og til dem som knapt nok har spilt
en turnering før. Uansett kompetansenivå samles vi om
interessante hobbyer og får et sosialt fellesskap som alle
nyter godt av.

Intensjonen er dessuten å holde det på et prismessig
behagelig nivå slik at økonomi ikke skal være et hinder,
i alle fall ikke for mange. Vi har gode avtaler med
hotellet, og i og med at vi og resten av staben jobber
kun på basis av utgiftsdekning og når NBF dessuten
ikke baserer seg på noe overskudd av betydning,
lar dette seg gjøre.

Noen kunne sikkert ønsket seg bedre premier, men med
et økt budsjett på det området måtte vi også ha økt
avgiften for hver enkelt. Tilbakemeldingene tyder dess-
uten på at premienes størrelse er av mindre betydning for
de fleste. Det er fellesskapet og ferien som teller mest.
En mulighet hadde vært å få inn sponsorer, og det er
faktisk forsøkt flere ganger, men vi må bare innse at
interessen er heller laber.

Vi regner med å kjøre videre i tilnærmet samme hjul-
spor neste år, men vi vil stadig være på jakt etter nye
muligheter til forbedringer, og i løpet av våren og
sommeren vil vi sondere markedet for å finne ut om
det kan være muligheter for andre arrangørsteder
(tidligst fra 2013).
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På oppløpet
Med turneringen mandag 24. beveget vi oss inn i avslutningsuka for denne gang, og vi begynte så smått
å merke at det var flere som reiste enn de som kom. Mye sykdom bidro også til at antallet deltakere
sank, men til tross for det, var det 11 bord i A og 6, 5 i B, og i begge puljer ble det superjevnt.

I A ledet Bjørn Buer og Alf Jan Raanes lenge,
ble forbigått et par runder før slutt, men kom sterkt igjen
i sisterunden og var til slutt ett fattig poeng foran
Tora og Ståle Frøyland. Ytterligere 3 og 4 poeng bak
fulgte Bjørn Olav Sørensen – Johnny Holmbakken og
Geir og Anne Marie Gisnås.

I B-gruppa skiftet ledelsen stort sett hver eneste runde,
og til slutt ble det delt seier mellom Inger Heldal
Anderson – Lars Augestad og Rannveig Opedal –
Ragnhild Schlichting. Tredjeplassen gikk til Jean
Campell – Kari Sakshaug.

I spill 20 var det kun Per Martin Pedersen og Ann Eli
Søtorp som fant toppkontrakten 6 spar:

€ 5 2
~ D Kn 10 9 7 2
} E D 10 9
| 8

€ E K 4 € D Kn 10 8 3
~ E ~ 6 4 3
} 6 4 } 7
| E K Kn 10 9 5 4 | 7 6 3 2

€ 9 7 6
~ K 8 5
} K Kn 8 5 3 2
| D

Med alle i sonen meldte de som Ø-V:

Vest Nord Øst Syd
2 kl 2 hj 2 sp pass
4 kl pass 4 ru dobl
4 NT pass 5 kl pass
6 sp pass rundt

Det var helt problemfritt å spille hjem 12 stikk med ren
topp som resultat.

Rannveig Opedal og Ragnhild Schlichting, flankert av arrangørene,
delte seieren i B-pulja.

I B-gruppa fikk Judith Bernstein hjem en hardmeldt slem
på en pseudo-skvis:

€ Kn 6 5 3
~ 10 5 4
} 5 3
| D 5 4 2

€ E K 10 4 2 € 8
~ E Kn 9 7 ~ K D 2
} 4 } E D Kn 8 6
| 9 8 7 | E K 6 3

€ D 9 7
~ 8 6 3
} K 10 9 7 2
| Kn 10

Sissel Fagerli åpnet som Øst med 2 kløver, og Judith
endte i 6 NT etter å ha vist 5-kort i spar. Utspillet var
hjerter til håndens knekt, g en ruter til damen ble stukket
med kongen. Mer hjerter til bordet, og ess, knekt i ruter
avslørte at det ikke var noen framtid i den fargen. Nå tok
Judith hjerterstikkene sine, og Nord måtte bestemme seg
om hun skulle gardere kløver eller spar. Hun valgte å
kaste to kløvere, og dermed var kontrakten i havn med
fire kløverstikk.

N

S

V ØG

N

S

V ØG
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En nesten fulltallig pall fra tirsdag 25. Fra venstre ser vi
Odd Arne Møllersen, Bjørn Buer, Tulla Steen Lybæk, Øystein
Jensen, Per Bryde Sundseth, Tore Eriksen og Knut Kjærnsrød

Tirsdag 25. samlet 21 par i A og 15 i B. I A-gruppa festet
Bjørn Buer nok en gang grepet. Tre runder før slutt gikk
han opp i teten sammen med Øystein Jensen og ble der.
De var til slutt nesten 20 poeng foran Tulla Steen Lybæk
og Sten Bjertnes med Odd Arne Møllersen – Tore Eriksen
på 3. plass.

I B-gruppa gikk våre danske venner Dorrit og
Bjørn Ragle best ut, men i tredje runde overtok
Kari Mæhlum og Kristen Asbøll Vestad, og de gikk
fram til festivalens mest overlegne seier med hele 72,5 %
i score – formidabelt!

I den aller siste runden var det viltre kort ute og gikk med
slemmer en masse. I spill 22 så det slik ut:

€ Kn 8
~ Kn 9
} K Kn 8 5 2
| K 5 3 2

€ 6 5 2 € 4
~ E 10 8 7 6 ~ K D 5 4 2
} 9 3 } 10
| E Kn 4 | D 10 9 8 7 6

€ E K D 10 9 7 3
~ 3
} E D 7 6 4
| –

Ø-V var i sonen, og der jeg og makker satt Ø-V mot Tora
og Ståle Frøyland gikk meldingene raskt til topp-
kontrakten:

Øst Syd Vest Nord
Pass 1 sp pass 1 NT
Dobl 3 ru 3 hj 4 sp
Pass 6 sp pass rundt

Jeg unngikk å doble med mine to ess og klarte også å
unngå kløverutspill. Dermed måtte Tora nøye seg med
12 stikk men fikk likevel pluss fem på spillet siden bare
fire par hadde funnet kortene verdige til slem.

Liv og Kristin ledet lenge A-pulja onsdag, men måtte se seg slått i
innspurten. Fra venstre har vi Tommy Elde, Odd Arne Møllersen,
Tore Eriksen, Liv Otnæds, Kristin Vigander.

Onsdag 26. var deltakelsen redusert til 18 par i A og
11 i B. I B skiftet ledelsen en del til å begynne med,
men i runde 5 overtok Inger Heldal Anderson og
Lars Augestad, og de vant til slutt en ganske klar seier
foran Margaretha Nachmanson – Solveig Sti og
Ellen Stavnar – Liv Lågstad.

I A-gruppa handlet det lenge om Liv Otnæss og
Kristin Vigander, men i aller siste runde fikk de seg
en minusscore og ble forbigått av vinnerne
Odd Arne Møllersen – Tore Eriksen og
Olav Lillebuen – Tommy Elde.

N

S

V ØG

Bridge for Alle 2011
Tenerife 7. – 30. januar 

8



Jeg spilte vikar i første runde, og her gjorde jeg ingen
strålende innsats:

€ 7 6 5
~ D Kn 10
} E 9 6
| Kn 10 7 2

€ K 8 € E 10 9
~ E K 8 7 3 ~ 6 5 2
} D 7 2 } Kn 8 5 4 3
| D 8 5 | 6 4

€ D Kn 4 3 2
~ 9 4
} K 10
| E K 9 3

Jeg åpnet som Syd med 1 spar, Hildur Rostad gikk
inn med 2 hjerter, og min makkers 2 spar avsluttet
meldingsforløpet.

Hjerter ess ut og skift til ruter som gikk til knekten og
kongen. En my hjerter ble tatt med kongen og mer ruter
til esset. Spar til damen og kongen, og ruter dame måtte
jeg stjele. Nå valgte jeg å spille liten spar, men det var feil.
Kirsten Langseth tok to stikk i trumf, og Hildur måtte
får for kløver dame som var beten. Jeg skulle selvfølgelig
spilt tre ganger kløver i stedet for trumf. Da er Hildur inn
og må spille trumf eller hjerter. I begge tilfeller får jeg
mine åtte stikk.

Torsdag 27. var det klart for den siste av årets en-dags
turneringer, og vi begynner nå skikkelig å merke at mange
har satt kursen hjemover.

I B-gruppa var det 9 par, og her tok Dorrit og
Bjørn Ragle kommandoen fra start og slapp den aldri.
De passerte målstreken med vel 70 % score, og det var
hele 10 % foran Gerd Aas og Lillemor Endresen. Jean
Campell og Kari Sakshaug tok tredjeplassen.

I A-gruppa med 16 par var det jevnt så det forslo,
og før de tre siste spillene var det kun 10 poeng mellom
de seks beste. Per Martin Pedersen og Øystein Jensen
presetre en overbevisende sisterunde og var til slutt
10 poeng foran Liv Otnæss og Kristin Vigander som tok
sin andre pallplass på to dager. Bjørn Olav Sørensen og
Johnny Holmbakken delte tredjeplassen med Lidvor
og Stein Midthun.

Det skilte kun 10 poeng mellom de 6 beste i A-pulja før de siste tre
spillene. Per Martin og Øystein taklet presset best. Fra venstre ser
vi Bjørn Olav Sørensen, Johnny Holmbakken, Øystein Jensen,
Per Martin Pedersen, Liv Otnæs, Kristin Vigander

I spill 3 gikk de aller fleste bet i 4 spar, men den står alltid
ved å velge riktig variant:

€ D 8 4 2
~ E K 9 8 6 2
} 7 6
| 10

€ 6 € K 10 9 7
~ 3 ~ Kn 5 4
} Kn 10 9 4 3 2 } K D 5
| E K 7 4 2 | D 6 3

€ E Kn 5 3
~ D 10 7
} E 8
| Kn 9 8 5

Best motspill er formodentlig å ta for kløver ess og
skifte til ruter, men det hjelper ikke. Etter ruter ess spiller
Syd bordet inn på hjerter konge og tar sparfinessen.
Spar ess avslører at det ikke satt særlig pent, men nå er
eneste sjanse å spille hjerter. Øst må følge tre ganger.
Han kan trumfe den fjerde og ta ut spar konge,
men Syds ruter forsvinner, og det blir bare et kløver-
stikk og to sparstikk på Ø-V.
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Et knippe vinnere!

Bjørn Røgelstad, Kurt Langhelle, Åge Storskogen, EinarPettersen, Per Martin Pedersen, Øystein Jensen

Solveig Sti, MArgaretha Nachmanson, Bjørn Ragle, Dorrit

Ragle, Kristen A. Vestad, Kari Mæhlum

Solveig Sti og Margaretha Nachmanson

Kristen A. Vestad og Kari Mæhlum
flankert av arangørene

Bjørn Olav Sørensen, Johnny Holmbakken, Bjørn Buer, GeirGisnås, Ståle Frøyland, Tora Frøyland Bjørn Ragle, Dorrit Ragle, Gerd Aas, Lillemor Endresen

Berit Dahl, Margunn Hopen, Solveig
Hoff, Sigrid Helle Berg
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Åge og Einar fra start til mål!

Vinnerne av hovedturnering 4 ble (som vanlig) Åge Storskogen, Gjøvik og Einar Pettersen, Vardø flankert av arrangørene

Den fjerde hovedturneringen fredag 28 og lørdag 29. januar markerte slutten på den andre
bridgefestivalen her på Paradise Park i Los Cristianos. 16 par i A og 10 par i B var beholdningen,
og det ble en rolig og grei turnering som Tommy Elde administrerte så å si på egenhånd siden
Per B og jeg hadde fått lov til å spille.

Om seieren i A Var det aldri noen tvil. Det var
Åge Storskogen og Einar Pettersen fra start til mål,
klart foran Per Martin Pedersen og Øystein Jensen
og med fjorårsvinnerne Bjørn Røgelstad og
Kurt Langhelle på bronseplass. Åge får finne seg i
betegnelsen 75 Storskogen heretter siden han presterte det
kunststykke å vinne tre av de fire hovedturneringene

– Og det med tre forskjellige makkere! Storskogen må
være vokst til en statsallmenning!

I B-gruppa så det lenge ut til at Dorrit og Bjørn Ragle
skulle stikke av med seieren, men med 25 pluss på de
tre siste rundene kunne ingen hindre Margaretha
Nachmanson og Solveig Sti å gå fram og ta en
relativt klar seier foran våre dansk/norske venner.
Kari Mæhlum og Kristen Asbøll Vestad sikret seg den
siste pallplassen.
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Einar og Åge sikret seg en pangstart med 12 pluss mot
undertegnede og makker i første runde der sløvheten hang
som et tåketeppe over redaktøren i Syd:

€ E Kn 10 7 4 2
~ 2

} 7
| K 8 6 5 3

€ 9 8 € –
~ 10 7 6 5 ~ E 8 4 3
} K 9 8 6 4 3 } D Kn 10
| 10 | E D 9 7 4 2

€ K D 6 5 3
~ K D Kn 9
} E 5 2
| Kn

Jeg åpnet som Syd med 1 spar, og makker ble helt naturlig
interessert i de store høyder, men roet det hele ned
i 4 spar. Einar spilte ut kløver ti til Åges dame, og Åge
spilte liten kløver tilbake. Nå var det selvfølgelig bare
å øse av overflødighetshornet i trumf og stikke med
kongen eller damen, men sløvheten var som nevnt det
mest framtredende trekket da, og jeg la på sekseren som
Einar stakk over med nieren. Dermed ble det bare ti stikk
og en ren bunn siden alle andre selvfølgelig hadde greit
å unngå å bli bevisstløse.

I den siste runden på fredag ble det en ny topp på paret
etter et godt motspill av Einar kombinert med en grådig
spillefører:

€ 9 8 7 3
~ E Kn 2
} K 7 3
| K 10 4

€ E 6 2 € D 10 4
~ K 6 5 3 ~ 8 7
} 9 8 6 5 2 } D Kn 10
| 5 | 8 7 6 3 2

€ K Kn 5
~ D 10 9 4
} E 4
| E D Kn 9

Nord havnet i 3 NT, og Åge spilte ut ruter dame som
han fikk beholde. Ny ruter til esset og hjerter dame og
hjerter knekt tok deretter stikk. En spar til knekten
lasjerte Einar uten betenkning, og en ny hjerter avslørte
at den fargen ikke brakk. Nå så spilleføreren sjansen til
elleve stikk og spilte mer spar til kongen. Nå stakk
Einar med esset, tok for hjerter konge og spilte mer

spar til Åges dame. Dermed ble det bare ni stikk, og
smultringen smakte nok ikke særlig godt for Nord.

I dette spillet fikk jeg en gyllen sjanse jeg ikke benyttet,
i likhet med mange andre i turneringen:

€ 10
~ D Kn 3
} E 9 8 6 5
| 9 4 2

€ K D Kn 5 3 2 € E 9 8 7
~ 6 4 2 ~ K 9 5
} 7 3 } K Kn 10
| E 6 | 10 8 5

€ 6 4
~ E 10 8 7
} D 4
| K D Kn 7 3

Makker åpnet tynt som Øst med 1 kløver, og kort etter
befant vi oss i en i utgangspunktet dødsdømt 4 spar. Bjørn
Buer åpnet imidlertid ballet med ruter ess og mer ruter, og
da Tullas dame stupte, begynte jeg å ane et lysglimt i det
fjerne. Spar til kongen, kløver ess, spar til bordet, og
kløvertaperen forsvant på ruter knekt. Kløver til stjeling,
trumf til bordet, og kløver ti måtte jo Tulla stikke. Nå er
det jo bare å kaste hjerter på hånden, og hun er sørgelig
innspilt. Men så kom den lille djevelen på skulderen og sa
jeg skulle trumfe, og dermed var hele den gylne
sluttposisjonen en saga blott. En bet ga middels, men 420
inn hadde selvfølgelig vært en ren topp.

Hjemmeside
Bridge for Alle

http://3002.bridge.no

er vår egen hjemmeside!

Under fanen «Turneringer» vil du finne både
resultater og spillstensiler. Alle felt som er

med blå skrift, for eksempel makkerpar
og spillnummer, kan du åpne.

Det jobbes med å utvide siden slik at du
etter hvert også kan finne bulletiner, bilder

og mer generell info der.
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En dårlig dag på
jobben
Siste enkveldsturnering på Tenerife ble en katastrofe,
et havari, en forferdelig opplevelse.

Etter tre runder, med 21 minus, tilkalte jeg turneringsleder
Knut Kjærnsrød, for å innlevere en klage på meg selv.

– Vi skal behandle klagen med en gang, var svaret. Noen
minutter senere kom dommen: Du har fått medhold!

– Er det mulig å anke?

– Ja selvfølgelig, men i ditt tilfelle koster det 1000
kroner...

– Nå har jeg allerede betalt ut 1100, så da godtar jeg
dommen og sparer den tusenlappen i alle fall.

Her er spillet mot Johnny Holmbakken og Bjørn Olav
Sørensen i tredje runde som kostet 1100.

€ 7
~ Kn 10 9 8 5 3
} K Kn 8
| E 4 3

€ E D 9 4 2 € 10 8 6 5
~ E K 2 ~ 7 4
} 9 6 4 2 } D 10 7
| 8 | K D 9 2

€ K Kn 3
~ D 6
} E 5 3
| Kn 10 7 6 5

Nord Øst Syd Vest
1€

2~ 2€ 3| 4€
5|! dbl pass rundt

Etter Vests 4 € la inn en pansergrukk for å finne en
genial løsning på utfordringen. Men 5 | ble ingen
genistrek. De færreste fikk hjem 4 €, og Nords optimisme
kostet 1100. Til Holmbakkens / Sørensens store glede.

Det henger ofte på
utspillet
Min første turnering på NBFs Bridge for alle på Tenerife
ble en hyggelig opplevelse. Paradise Park Hotel la en
flott ramme rundt arrangementet, og noen situasjoner
ga sitt til å krydre opplevelsen.

Her et spill fra mandag 24. januar:

€ 3
~ 10 9 3
} Kn 10 9 6 4
| 6 5 3 2

€ E K 8 7 € 10 6 5
~ Kn 6 5 4 2 ~ E K D
} D 3 } E K 8 2
| E 7 | Kn 10 4

€ D Kn 9 4 2
~ 8 7
} 7 5
| K D 9 8

Nord Øst Syd Vest
pass 1NT pass 2}
pass 3~ pass 3€
pass 4} pass 4 NT
pass 5~ pass 6~
pass rundt

Etter at Øst hadde benektet kløverkontroll valgte Syd
å spille ut kløver konge. Det var det som skulle til.
Bordets to spartapere forvant på ruter og kløver.
Dermed var 6~ nedlegg.

Der kontrakten havnet på Vests hånd kom det ofte
singel spar ut. Tolkes utspillet som singel spar er det
ingen problemer. Spiller Nord kløver ut blir det bet.
De to parene som meldte slemmen fikk sine tolv stikk.
Motparten kan spille passivt ut, men det hjelper ikke.
Utfordringen er sparfargen, og der er det kun én måte
å håndtere den på; satse på at alt sitter i Syd.
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Fantastiske spill – II
Det har ikke manglet på fantastiske spill her nede heller.
Dette er et av de mest ytterliggående eksemplene med
Ivar Tvedt og Bjørn Buer i hovedrollen:

€ D Kn 5 4 3
~ K 2
} K
| K 8 7 6 3

€ E K 10 9 8 7 € 2
~ E 6 5 ~ Kn 9 7
} E 6 } D Kn 10 9 4 3
| 5 4 | D 10 2

€ 6
~ D 10 8 4 3
} 8 7 5 2
| E Kn 9

Med Ø-V i sonen åpnet Ivar Tvedt med 1 spar
som Vest, og Bjørn presset fram 1 NT på sine 6 hp.
Dermed syntes Ivar at 3 NT måtte være en passende
oppgave. Det kom hjerter ut til kongen og mer hjerter
til ni, ti og ess, og da ingenting skjedde på spar ess,
var nok Bjørn sterkt i tvil om berettigelsen av å være
i akkurat 3 NT. Med en noe oppgitt gest la han ned
bordets ruter ess, og solen sto brått opp i Øst.

Stort raskere har vi ikke sett noen hente syv rake stikk her.
600 var det eneste resultatet på Ø-V siden!

Temabasert
undervisning
Den temabaserte undervisningen var skåret over samme
lest som i fjor med bolker på ca tre kvarter tre ganger
per uke, mandag, tirsdag og torsdag og lagt til kl 15
med avslutning rett før turneringsstart. Emnene var dels
en repetisjon fra fjoråret, mens ca halvparten var nye
av året.

Undervisningsforholdene var vesentlig forbedret fra
i fjor, i og med at vi benyttet konferanseavdelingen
med dens tekniske utstyr. Mer oversiktlig og lettere å
følge med.

Oppmøtet var meget bra med nesten 40 deltakere på
det meste. En skikkelig klasse, altså, og veldig hyggelig
for en som har tilbrakt atskillige timer i undervisningens
tjeneste.

En stor takk til hyggelige og interesserte elever som
inspirerte læreren med mange og relevante innspill.
Vi satser på at det blir undervisningstilbud også
neste år, og jeg har noen tanker om å lage en liten vri
på opplegget. Det kommer vi tilbake til etter hvert.

Som lovet får de som har skrevet seg på lista tilsendt
kompendiene på mail om en stund – forhåpentligvis
i løpet av februar.

Takk for nå!

Bjørn Buer (bildet) har levert inn et spill fra «Avdelingen for
fantastiske spill»
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Løsninger: «Dagens lille utfordring»
Dagens lille utfordring – 1

€ 7
~ 6
} E 7
| 8 6

€ 6 € 5
~ 8 ~ Kn 10
} K 8 } D Kn 10
| 7 5 | –

€ 8
~ D 5
} 9 6 3
| –

Spar er trumf, Syd spiller ut. Hvordan skal han få fem av
de seks siste stikkene?

Ta ut trumfen med spar åtte. Spill en ruter. Hvis Vest ikke
legger kongen, tar du esset, tar for hjerter dame og spiller
Vest inn på ruter konge. Han må spille kløver opp i saks.

Dagens lille utfordring – 2

€ K 8
~ 4
} K 4
| –

€ Kn 10 9 € -
~ – ~ 10 9
} D 5 } Kn 8
| – | 7

€ 7
~ D 7
} 9
| 9

Det spilles NT-kontrakt. Syd spiller ut. Hvordan må han
spille for å få alle de fem gjenværende stikkene?

Spill en spar til kongen og hjerter tilbake til damen. Nå
spilles kløver ni, og det blir tosidig skvis.

Dagens lille utfordring – 3

€ 7 6
~ 7 6
} Kn 10 7 5
| –

€ D Kn 9 8 € K 10
~ Kn 10 5 ~ D 9
} – } –
| D | Kn 8 5 3

€ E 4
~ E 4
} –
| K 9 7 4

Ruter er trumf. Syd spiller ut. Hvordan må han spille for å
få alle de åtte stikkene?

Stjel en kløver i bordet og spill trumf. Kast motsatt major
av det Øst gjør og ta for esset i den fargen. Kløver konge
og kløver til stjeling, og den siste trumfen forårsaker en
tosidig skvis.

Calima – et pust fra Sahara
Calima betegner en værsituasjon der tørr og varm
luft fra øst blåser vestover og ut i Atlanterhavet
og når blant annet Kanariøyene. Fenomenet kan
vare fra noen timer og helt opp til en ukes tid.
For å få slik østavind må det subtropiske
høytrykket ligge ganske langt nord, og det må
være lavtrykk i områdene sør for Kanariøyene.

Calima fører med seg fint sandstøv fra Sahara, og
det var ganske tydelig for de som var her
tidligere i januar da situasjonen oppsto. Det ble
ganske disig og i perioder dårlig sikt. Calima
fører også med seg ulike virus og bakterier, og
innfødte her sier at den voldsomme hosten som
har herjet på hele Tenerife delvis skyldes
værfenomenet.

Calimaen forekommer i snitt 2-4 ganger i året
ifølge lokale kilder, og temperaturen kan bli
ekstremt høy her.

Scirocco er et annet lignende fenomen, men da
går lavtrykkene inn over Middelhavet, og det
blåser vestlige vinder over Kanariøyene.
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Golfoppsummering
Jakten på par, birdies og det som bedre er, er over for
denne gang, og vi kan konstatere at aktiviteten på
fairways og greener har vært enda større enn i fjor.

Så vidt vi kan fastslå er det mellom 30 og 40 spillere som
har vært i sving, og aller størst har aktiviteten vært på den
koselige kortbanen Los Palos. Totalt sett har det trolig
vært spilt mer enn 100 runder der. Deltakelsen på Costa
Adeje, 9-hullsbanen har også vært god og toppet seg med
19 deltakere på søndag 16. januar. Det har ellers vært spilt
på Amarillo og Golf del Sur. Vi har ikke fått melding om
at noen av våre har vært på Las Americas.

Lise Kjærnsrød topper sannsynligvis frekvenslista med 16
runder, og resultatmessig var nok Kåre Wahlqvist best
med sin hole-in-one og en nierrunde på Los Palos på 28
poeng – ett over banens par!

Vi har hatt samme gunstige avtale i år som i fjor med
banene Los Palos og Los Lagos på Costa Adeje. 17,5
Euro på førstnevnte og 33 Euro på Los Lagos. På de andre
banene i området har det vært vanskelig å få særlige
rabatter på grunn av at januar er en del av høysesongen
her. Stort sett har det vært ca 10 % avslag ved å bestille og
betale gjennom hotellet, men denne ordningen innebar
også en fare. Ved for eksempel sykdom var det svært
vanskelig å få refundert innbetalingen. Etter hvert fikk vi
høre at det kunne gis enda ca 10 % rabatt ved å ringe og
bestille selv og betale med kredittkort. Selv har vi ingen
erfaring med det.

Turer/utflukter
Intensjonen vår var å arrangere turer til både Teide
og La Gomera med egen guide, men påmeldingen var
ikke stor nok til at det gikk i orden.

I stedet fikk vi med de interesserte deltakerne på turer
med andre operatører, og så langt vi vet, hat tilbake-
meldingene vært overveiende positive. Det eneste minuset
vi hørte om, var at Gomera-guiden på en av turene ikke
hadde de nødvendige engelskkunnskaper til å få fram
informasjonen klart nok.

For framtidige arrangementer regner vi med å bruke
samme opplegg, med mindre vi får noen innen egne
rekker til å stå for guidingen (vi har tilbakemeldinger
som kan gi et håp om det).

Vi hadde også et tilbud om å arrangere vinsmaking
i Teide Bar på onsdag kvelder, men det var ikke
tilstrekkelig interesse til å gjennomføre dette heller.

Den planlagte turen til La Gomera med egen guide måtte avlyses
pga for dårlig påmelding.
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Teide Bar – vårt kveldsdomene

Blant ønskene som pekte seg ut i fjorårets tilbakemeldinger, var det mest framtredende å ha et
sted og samles etter middag. For å imøtekomme dette ønsket stilte hotellet velvilligst Teide Bar
på taket til vår rådighet fra kl 21 hver kveld, med egen servitør til å stille tørsten.

Vi må kunne fastslå at tiltaket var en suksess, det var
fra 20 personer og oppover som fant veien til lokalene
hver eneste kveld, og det ble pratet, spilt bridge og løst
oppgaver. En kveld var det faktisk 7 bord som spilte
bridge, en middels norsk klubbkveld!

Dagens lille utfordring var en oppgave for dem som
ønsket en ekstra hjerneutfordring, og hotellet stilte
med en flaske vin til den som ble trukket ut som vinner.
Det var til tider stor interesse om oppgavene, rekorden
var ca 20 svar en kveld.

En spesiell honnør til Gunnar og Ragnhild Oseberg,
Kari Joukoff, Sverre Christoffersen og Tommy Elde som
leverte svar hver eneste dag de var her!

Det eneste minuset med Teide Bar er at det kun finnes
en permanent vegg, så når vind og regn herjer, kan det
bli noe utrivelig. Heldigvis er ikke de værfenomenene
særlig framtredende her i Los Cristianos, så det har vi
kun opplevd ved et par anledninger.

I utgangspunktet var lokalet tilgjengelig fra 21-24,
men ved flere tilfeller ble nok natta enda noe eldre før
de siste forlot åstedet.

Vi satser på samme sak neste år!!
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Enda en bankettvri
Vi hadde prøvd tre forskjellige utgaver av bankett og premieutdeling så langt, og vi hadde
i utgangspunktet tenkt å kopiere den tredje den siste lørdagen med separat middag og
premieutdeling i Teide Bar.

Det kom imidlertid sterke ønsker om en felles middag, og
siden vi var et overkommelig antall, dekket Roberto & co
på til oss i vårt chambre separ�e innenfor spisesalen. Per B
åpnet som sedvanlig med noen velkomstord, og under-
tegnede bidro med Karl Alfreds eskapader i Adelaide.
Stemningen sto bokstavelig talt i taket, men dessverre
måtte noen innta måltidet ute i restauranten på grunn av
lydnivået. Hørselsproblemer og bankett går dårlig sam-
men.

Etter middagen inntok vi så spillelokalet igjen, denne
gang for premieutdeling. Det var nemlig såpass hustrig og
forblåst oppe i Teide at det ble det mest fornuftige. Vi var
gledelig nok nesten fulltallige, og premiene ble delt ut
under behørig applaus. Karsten hadde igjen bidratt med
en Konnerud-sang – takk for det! Seansen ble avsluttet
med diverse vitser, og vi avsluttet i lokalet noe før
midnatt.

En sørgelig vise om bridge

Min første tanke var å dø

Og drukne meg i neste sjø.

Men så tenkte jeg at du må la det være.

Og du vet jeg skjønte fort

Du må slutte å spille kort,

Og på Saniteten går vi aldri mer.

Mel: Youngstorgets basar

Jeg vil synge om min sorgOm min feil i bridgens borgSom engang sønderknuste hele mitthjerte.
Og med tårer her jeg står,Mens min harpe langsomt slår,For det letter å få trykke ut sin smerte.

Det var en tirsdag at vi dro

Inn til Saniteten vi to,

For å være med i ukens konkurranse.

Himmelen var ganske blå,

Intet ondt vi tenkte på.

Og vi gledet oss til dagens bridgeseanse.

Og vi spilte gang på gang,
Meldte trumf og meldte grand
Men som oftest ble det noen stikk for lite.Makker var ikke bli
Han sa skylda den var mi.
At jeg satt der som en kloms det må du vite.

Men så satt jeg med ei hand

Som var så sterk som det går an

Og jeg tenkte det får bære eller breste.

Og da makker meldte grand,

Ja, da så jeg med en gang

At en storemomp i grand det får du freste.

Og jeg va‘kke lite kry
Satte nesa høyt i sky
Da jeg dumpet mine tretten spar på bordet.
Og jeg minns til denne da‘
Alt det stygge makker sa
Om den tåpelige feilen som jeg gjorde.
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Resultater
Hovedturnering 4A

   Score  Plass 

  14
 Åge Storskogen 

63   1   
 Einar Pettersen 

  1
 Per Martin Pedersen 

42   2   
 Øystein Jensen 

  13
 Bjørn Røgelstad 

39   3   
 Kurt Langhelle 

  9
 Geir Einar Gisnås 

19   4   
 Anne Marie Gisnås 

  10
 Bjørn Olav Sørensen 

19   4   
 Johnny Holmbakken 

  2
 Tore Eriksen 

13   6   
 Odd Arne Møllersen 

  8
 Inge Ytterhus 

10   7   
 Ellen Røkenes 

  3
 Per Bryde Sundseth 

-1   8   
 Knut Kjærnsrød 

  5
 Ståle Frøyland 

-6   9   
 Tora Frøyland 

  7
 Bjørn Buer 

-6   9   
 Astrid Steen Lybæk 

  16
 John Holm, Namsos BK 

-13   11   
 Stig Sundell 

  15
 Pål Arne Mediå 

-26   12   
 Johan Finanger 

  12
 Helge Flakstad, Bridgekameratene 

-27   13   
 Gudmund Helland, Strand BK 

  6
 Per Erling Hødnebø 

-38   14   
 Einar Torgersen 

  11
 Karsten Gill 

-39   15   
 Jeanne Gill 

  4
 Liv Otnæss 

-49   16   
 Kristin Vigander 

Hovedturnering 4B
 ssalP  erocS   

  5
 Margareta Nachmanson, Tønsberg Damebridge 

47   1   
 Solveig Sti, Bridge  for Alle Tenerife 

  3
 Dorrit Ragle, Bridge for Alle Tenerife 

40   2   
 Bjørn Ragle, Bridge for Alle Tenerife 

  1
 Kari Mæhlum, Sortland BK 

10   3   
 Kristen Asbøll Vestad, Konnerud BK 

  8
 Ellen Stavnar 

5   4   
 Liv Lågstad 

  4
 Jean Campell, Tønsberg Damebridge 

-4   5   
 Kari Sakshaug, Tønsberg Damebridge 

  6
 Gerd Aas, Bridge for Alle Tenerife 

-7   6   
 Lillemor Endresen, Bridge for Alle Tenerife 

  9
 Rannveig Opedal, Bridge for Alle 

-13   7   
 Ragnhild Schlichting, Br idge for Alle Tenerife 

 10
 Berit Dahl, Tønsberg Damebridge 

-23   8   
 Margun Hopen, Tønsberg Damebridge 

  2
 Judith Bernstein, Bridge for Alle Tenerife 

-24   9   
 Inger Reinholtsen, Sortland BK 

  7
 Inger Heldal Anderson, Tønsberg Damebridge 

-31   10   
 Lars Augestad, Bridge for Alle Tenerife 
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Tirsdag 25/1, pulje A
   Score   %    Plass 

  15
 Bjørn Buer, Hurdal BK  

67 
  63,96 

 1 ;
 Øystein Jensen, Kristiansands BK  

  12
 Astrid Steen Lybæk, Bridgekameratene  

48 
  60,00 

 2 ;
 Sten Bjertnes, TopBridge BC  

  8
 Odd Arne Møllersen 

35 
  57,29 

 3 ;
 Tore Eriksen 

  11
 Knut Kjærnsrød, Nøtterøy BK  

33 
  56,88 

 4 ;
 Per Bryde Sundseth, Nøtterøy BK  

  4
 Arve Christiansen 

21 
  54,38 

 5 ;
 Svein Erik Dahl 

  21
 Pål Arne Mediå, Namsos BK  

19 
  53,96 

 6 ;
 Sverre Sitter, Bridge for Alle Tenerife  

  18
 Liv Otnæss 

15 
  53,13 

 7 ;
 Kristin Vigander 

  6
 Geir Einar Gisnås 

13 
  52,71 

 8 ;
 Inge Ytterhus 

  7
 Frank Lloyd Andersen 

10 
  52,08 

 9 (24)  
 Svein Kaarød 

  10
 Per Martin Pedersen 

10 
  52,08 

 10 (24)  
 Einar Pettersen 

  1
 Bjørn Olav Sørensen 

1 
  50,21 

 11 ;
 Johnny Holmbakken 

  9
 John Hall 

-1 
  49,79 

 12 ;
 Stein Midthun 

  13
 Karsten Gill 

-14 
  47,08 

 13 ;
 Jeanne Gill 

  22
 Harald Solstad 

-18 
  46,25 

 14 ;
 Johan Finanger 

  14
 Nora Collins, Bridge  for Alle Tenerife  

-19 
  46,04 

 15 ;
 Jack Collins, Bridge  for Alle Tenerife  

  5
 Tora Frøyland 

-20 
  45,83 

 16 ;
 Ståle Frøyland 

  20
 Åge Storskogen 

-22 
  45,42 

 17 ;
 Alf Jan Raanes 

  3
 Kirsten Langseth 

-30 
  43,75 

 18 ;
 Hildur Rostad 

  16
 Per Erling Hødnebø 

-36 
  42,50 

 19 (24)  
 Einar Torgersen 

  19
 Helge Flakstad, Bridgekameratene  

-36 
  42,50 

 20 (24)  
 Gudmund Helland, Strand BK  

  2
 Bjørn Røgelstad 

-37 
  42,29 

 21 ;
 Kurt Langhelle 

  17
 Ellen Røkenes 

-39 
  41,87 

 22 ;
 Anne Marie Gisnås 

Tirsdag 25/1, pulje B
 ssalP    %  erocS   

 1
 Kari Mæhlum, Sortland BK  

65 
  50,00 

 1 ;
 Kristen Asbøll Vestad, Konnerud BK  

  2
 Jean Campell, Tønsberg Damebridge  

36 
  50,00 

 2 ;
 Kari Sakshaug, Tønsberg Damebridge  

  12
 Nina Krogh Riise, Bergens BK  

31 
  50,00 

 3 ;
 Lis Ryde, Bridge for Alle Tenerife  

  3
 Margareta Nachmanson, Tønsberg Damebridge  

23 
  50,00 

 6 ;
 Solveig Sti, Bridge  for Alle Tenerife  

  5
 Gøran Forsgren, Bridge for Alle Tenerife  

16 
  50,00 

 7 ;
 Martin Raaen, BK Sølvknekt  

  4
 Eva Berg, Fjerdingstad BK  

3 
  50,00 

 8 ;
 Marit Andreassen Bjørnstad, Stange BK  

  6
 Rannveig Opedal, Bridge for Alle  

-1 
  50,00 

 9 ;
 Ragnhild Schlicht ing, Bridge for Alle Tenerife  

  10
 Ellen Stavnar 

-10 
  50,00 

 10 ;
 Liv Lågstad 

  8
 Inger Heldal Anderson, Tønsberg Damebridge  

-16 
  50,00 

 11 ;
 Lars Augestad, Bridge for Alle Tenerife  

  7
 Ces Smith-Kielland, Bridge for Alle Tenerife  

-37 
  50,00 

 13 ;
 Margareth Wollebæk, Nøtterøy BK  

  11
 Judith Bernstein, Bridge for Alle Tenerife  

-39 
  50,00 

 14 ;
 Sissel Fagerli, BK Vest Oslo  

  9
 Lillemor Endresen, Bridge for Alle Tenerife  

-54 
  50,00 

 15 ;
 Bodil Stray, Bridge for Alle Tenerife  
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Onsdag 26/1, pulje A
   Score   %    Plass 

  8
 Odd Arne Møllersen 

45 
  61,72 

 1 ;
 Tore Eriksen 

  17
 Olav Lillebuen, BK Sølvknekt  

44 
  61,46 

 2 ;
 Tommy Elde, Sortland BK  

  12
 Liv Otnæss 

39 
  60,16 

 3 ;
 Kristin Vigander 

  3
 Tora Frøyland 

19 
  54,95 

 4 ;
 Ståle Frøyland 

  10
 Bjørn Olav Sørensen 

18 
  54,69 

 5 ;
 Johnny Holmbakken 

  16
 Bjørn Røgelstad 

17 
  54,43 

 6 ;
 Kurt Langhelle 

  14
 Geir Einar Gisnås 

15 
  53,91 

 7 ;
 Ellen Røkenes 

  4
 Johan Finanger 

5 
  51,30 

 8 ;
 Pål Arne Mediå 

  2
 Hildur Rostad 

4 
  51,04 

 9 ;
 Kirsten Langseth 

  11
 Alf Jan Raanes 

-8 
  47,92 

 10 ;
 Sten Bjertnes 

  15
 Frank Lloyd Andersen 

-11 
  47,14 

 11 ;
 Svein Kaarød 

  1
 Åge Storskogen 

-15 
  46,09 

 12 ;
 Einar Pettersen 

  5
 Anne Marie Gisnås 

-16 
  45,83 

 13 ;
 Inge Ytterhus 

  6
 Lidvor Midthun 

-20 
  44,79 

 14 ;
 Stein Midthun 

  9
 Karsten Gill 

-24 
  43,75 

 15 (25)  
 Jeanne Gill 

  18
 Bjørn Buer 

-24 
  43,75 

 16 (23)  
 Øystein Jensen 

  7
 Kari Mæhlum 

-29 
  42,45 

 17 ;
 Kristen Asbøll Vestad 

  13
 Per Erling Hødnebø 

-59 
  34,64 

 18 ;
 Einar Torgersen 

Onsdag 26/1, pulje B
 ssalP    %  erocS   

 3
 Inger Heldal Anderson, Tønsberg Damebridge  

33 
  63,75 

 1 ;
 Lars Augestad, Bridge for Alle Tenerife  

  8
 Margareta Nachmanson, Tønsberg Damebridge  

23 
  59,58 

 2 ;
 Solveig Sti, Bridge  for Alle Tenerife  

  5
 Ellen Stavnar 

18 
  57,50 

 3 ;
 Liv Lågstad 

  10
 Dorrit Ragle, Bridge for Alle Tenerife  

17 
  57,08 

 4 ;
 Bjørn Ragle, Bridge for Alle Tenerife  

  2
 Lisbeth Higley, Tønsberg Damebridge  

15 
  56,25 

 5 ;
 Martin Raaen, BK Sølvknekt  

  12
 Nina Krogh Riise, Bergens BK  

10 
  54,17 

 6 ;
 Lis Ryde, Bridge for Alle Tenerife  

  1
 Marit Andreassen Bjørnstad, Stange BK  

2 
  50,83 

 7 ;
 Gudmund Helland, Strand BK  

  9
 Rannveig Opedal, Bridge for Alle  

-15 
  43,75 

 8 ;
 Ragnhild Schlichting, Br idge for Alle Tenerife  

  7
 Gerd Aas, Bridge for Alle Tenerife  

-17 
  42,92 

 9 ;
 Helga Jonstang, Nøtterøy BK  

  6
 Jean Campell, Tønsberg Damebridge  

-26 
  39,17 

 10 ;
 Kari Sakshaug, Tønsberg Damebridge  

  4
 Judith Bernstein, Bridge for Alle Tenerife  

-27 
  38,75 

 11 ;
 Sissel Fagerli, BK Vest Oslo  

  11
 Berit Dahl, Tønsberg Damebridge  

-33 
  36,25 

 12 ;
 Margun Hopen, Tønsberg Damebridge  
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Torsdag 27/1, pulje A
   Score   %    Plass 

  4
 Per Martin Pedersen 

38 
  61,31 

 1 ;
 Øystein Jensen 

  10
 Liv Otnæss 

28 
  58,33 

 2 ;
 Kristin Vigander 

  1
 Bjørn Olav Sørensen 

20 
  55,95 

 3 (26)  
 Johnny Holmbakken 

  3
 Lidvor Midthun 

20 
  55,95 

 4 (22)  
 Stein Midthun 

  14
 Bjørn Buer 

18 
  55,36 

 5 ;
 Astrid Steen Lybæk 

  12
 Ellen Røkenes 

10 
  52,98 

 6 ;
 Inge Ytterhus 

  8
 Kari Mæhlum, Sortland BK  

6 
  51,79 

 7 ;
 Tommy Elde, Sortland BK  

  13
 Odd Arne Møllersen 

4 
  51,19 

 8 ;
 Tore Eriksen 

  15
 Helge Flakstad, Bridgekameratene  

-1 
  49,70 

 9 ;
 Gudmund Helland, Strand BK  

  9
 Åge Storskogen 

-6 
  48,21 

 10 ;
 Einar Pettersen 

  16
 John Holm, Namsos BK  

-13 
  46,13 

 11 ;
 Sverre Sitter, Bridge for Alle Tenerife  

  5
 Geir Einar Gisnås 

-14 
  45,83 

 12 ;
 Anne Marie Gisnås 

  7
 Harald Solstad 

-16 
  45,24 

 13 ;
 Johan Finanger 

  2
 Tora Frøyland 

-18 
  44,64 

 14 ;
 Ståle Frøyland 

  6
 Per Erling Hødnebø 

-27 
  41,96 

 15 ;
 Einar Torgersen 

  11
 Karsten Gill 

-45 
  36,61 

 16 ;
 Jeanne Gill 

Torsdag 27/1, pulje B
 ssalP    %  erocS   

  4
 Dorrit Ragle, Bridge for Alle Tenerife  

29 
  70,14 

 1 ;
 Bjørn Ragle, Bridge for Alle Tenerife  

  6
 Gerd Aas, Bridge for Alle Tenerife  

15 
  60,42 

 2 ;
 Lillemor Endresen, Bridge for Alle Tenerife  

  3
 Jean Campell, Tønsberg Damebridge  

12 
  58,33 

 3 ;
 Kari Sakshaug, Tønsberg Damebridge  

  5
 Ellen Stavnar 

7 
  54,86 

 4 ;
 Liv Lågstad 

  1
 Judith Bernstein, Bridge for Alle Tenerife  

5 
  53,47 

 5 ;
 Inger Reinholtsen, Sortland BK  

  7
 Margareta Nachmanson, Tønsberg Damebridge  

1 
  50,69 

 6 ;
 Solveig Sti, Bridge for Alle Tenerife  

  8
 Berit Dahl, Tønsberg Damebridge  

-4 
  47,22 

 7 ;
 Margun Hopen, Tønsberg Damebridge  

  9
 Inger Heldal Anderson, Tønsberg Damebridge  

-19 
  36,81 

 8 ;
 Lars Augestad, Bridge for Alle Tenerife  

  2
 Rannveig Opedal, Bridge for Alle  

-22 
  34,72 

 9 ;
 Ragnhild Schlichting, Br idge for Alle Tenerife  
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