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En svært vellykket første uke er vel i havn! Det har vært 7-12 
bord i hver av puljene. I den andre uken av festivalen venter vi 

storinnrykk med over 100 par totalt. Fortsatt gjenstår over 
halvparten av den VII Paradise Park and NBF Bridgefestival! 

 

 

 

VII Paradise Park 
and 

NBF Bridge Festival 
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Uke 1 er historie 

Vi skriver søndag 10. januar, og den markerer slutten på årets første festivaluke, men minst like 
viktig er at den markerer begynnelsen på de to siste ukene her på Tenerife. Vi får storinnrykk i løpet 
av dagen med ca 100 nye gjester, og det betyr at bordantallet øker kraftig fra mandag. Vi er veldig 
fornøyde etter uke 1. Oppslutningen om spillingen har vært meget god, og mange fornøyde fjes 
tyder på at dere trives. 
 
Oppslutningen om undervisningen holder seg stabil, og denne uka starter også undervisning for A-
gruppa med Kristian Barstad Ellingsen som ansvarlig. Jeg understreker at selv om det heter A-gruppe 
undervisning, kan selvfølgelig alle som har lyst møte. 
 
Bortsett fra en brukket finger og litt mageproblemer har vi så langt sluppet unna sykdom, og været 
har vært som det bruker å være – varmt og godt og med en badetemperatur i overkant av 20.  
Dagsrevyen forteller om helt andre forhold på den hjemlige arena. Både hjernetrim og fredags-quiz 
har hatt god deltakelse, og jeg er imponert over kunnskaps- og ferdighetsnivået. Facit-bridge på 
Teide lokker mange opp i de sene kveldstimer. 
 
Vi i staben ser med glede fram til fortsettelsen! 
 
 

     

Knut Kjærnsrød    Per Bryde Sundseth 

Bulletinredaktør    Arrangementsansvarlig 
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Staben 2016 

Årets Bridgefestival er den sjuende i rekken. Staben 2016 er en rutinert gjeng – Knut og Per har 

stått bak arrangementet av alle 11 Bridge for Alle festivalene som Norsk Bridgeforbund har 

arrangert på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos – fire novemberfestivaler og sju 

januarfestivaler. Her er en bildepresentasjon av staben. 

   
Per Bryde Sundseth 

Arrangementsansvarlig 
11. BfA festival 

Knut Kjærnsrød 
Bulletinredaktør 
11. BfA festival 

Sten Bjertnes 
Bulletin 

6. BfA festival 

    
Are Utvik 

Turneringsleder 
6. BfA festival 

Tom Danielsen 
Turneringsleder 
4. BfA festival 

Kristian B. Ellingsen 
Turneringsleder 
4. BfA festival 

Allan Livgård 
Turneringsleder 
3. BfA festival 

  
Gudmund Vingen 

Bridgepub 
4. BfA festival 

«Kortdamene» våre som dublerer kortene til 
turneringene. Fra venstre Lise Kjærnsrød, Rita 

Danielsen og Bjørg Sundseth. 
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Og så var det bridge … 

Etter åpningsseremonien benket vi oss ved bridgebordene klar for årets første festivaldyst. Åtte bord 
i begge puljer, A-gruppa i 6. etasje, Mabel og B-gruppa i Atlante.  A-gruppa ble et jevnt oppgjør 
mellom tre par der Geir og Anne Marie Gisnås til slutt trakk det lengste strået foran Pål Dahl – Sigurd 
Frydenlund og med Øyvind Bjørheim og Rikhardur Jonasson på tredje plass. I B-gruppa trådde jeg til 
som makker for min navnebror Knut Borge, og vi hadde den nødvendige flyten for å havne øverst. 
Nærmest fulgte Ronny Søttar – Hilde Skar og Hilde og Odd Aulie. Dette spillet fikk jeg dreis på: 

   E 10 6 4 

  E 5 

  E D 9 3 

  10 4 2 

 7 5 2    K D 8 3 

7 4 3 2   D Kn 8 6 

K 7    Kn 10 

E Kn 6 5   D 9 7 

   Kn 9 

  K 10 9 

  8 6 5 4 2 

  K 8 3 
Med alle i sonen gikk meldingene: 
V  N  Ø  S 
Pass  1ru  dobl  1NT 
Pass rundt 
Hjerter syv kom ut til knekten og kongen, og ruter til damen og ruter ess avslørte at den fargen satt 
pent. På fem ruterrunder fikk Øst en smule kastevansker og kvittet seg med en spar og to kløvere. 
Spar knekt fikk løpe til damen og mer hjerter til bordets ess. Nå spilte jeg en kløver fra bordet og lot 
Øst beholde for damen. Han kunne ta to stikk i hjerter men måtte så spille spar opp i bordets saks 
for ni stikk og en delt topp. 
Tirsdag 5.1 hadde vi samme antall bord totalt, men denne gang fordelte det seg med 9 i A og 7 i B. I 
A-gruppa skilte to par seg ganske klart ut, og Cato Sundeng - Lars Frøland endte øverst foran Sten 
Bjertnes og Johan Skattum. Bronseplassen gikk til Vigdis og Geir Harald Moen. I B-gruppa ble det klar 
seier til Einar og Bjørg Torill Lærum foran våre danske venner Flemming Bogh-Sørensen – Birgitte 
Randrup og med Willy Normann Sørvang – Erland Olstad på tredje plass. Her meldte Cato og Lars seg 
fram til lilleslem i kløver som eneste par: 

   E 7 5 

  E Kn 7 2 

  Kn 4 

  E D 10 9 

 10 6 4    Kn 3 

6 4 3    K D 10 8 5 

E 7 6 5 2   K D 9 8 3 

4 2    7 

   K D 9 8 2 

  9 

  10 

  K Kn 8 6 5 3 
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Med alle i sonen gikk meldingene: 
S    N 
1 Kl  1 hj 
1 sp  2 ru 
2 sp  3 kl 
3 ru  3 hj 
3 sp  4 NT 
5 ru  6 kl 
Pass 
2 ruter var fjerde farge, og 3 kløver var sleminvitt. Deretter fulgte en serie cue bids samt Roman Key 
Card Blackwood. Det var imidlertid ikke toppresultatet hvis du så de to gruppene under ett. I B-
gruppa meldte nemlig Jean Campbell og Gro Gulden seg fram til 6 spar som ble doblet og 12 stikk ga 
den formidable scoren 1660! 
Onsdag var det klart for årtes første mix-turnering, og det er alltid et populært tiltak. 27 par stilte 
til start i Atlante, og det endte med en overlegen seier til Bente og Rune Nicolaysen. Kampen om de 
andre pallplassene ble tett og jevn, og best lyktes Erik Jørgensen- Siv Gro Drivdal og Elin Dahl – 
Robert Veland. I den åpne pulja i Mabel var det 14 par, og vant gjorde Dag Ståle Larsen og Han 
Magne Halvorsen for an Willy Haugen – Øyvind Bjørheim og Pål Dahl Sigurd Frydenlund. Med denne 
Øst-hånden skal du spille ut mot slem: 

 6 3 

8 

Kn 10 9 7 6 3 

E 8 7 4 
Og meldingene har gått: 
N  S 
4 hj  4 NT 
6 hj  pass rundt 
Et noe underlig meldingsforløp, men Nord har vel en renons siden han hopper i vei. Jeg burde skjønt 
at det var i ruter og spilt ut kløver ess. Det hadde vært lurt: 

   K D 8 

  E K D 10 9 6 5 2 

  - 

  9 6 

 10 9 7 5 4    6 3 

Kn 7    8 

5 2    Kn 10 9 7 6 3 

K Kn 10 5   E 8 7 4 

   E Kn 2 

  4 3 

  E K D 8 4 

  D 3 2 
Sløvt valgte jeg ruter knekt, og dermed var 13 stikk i boks. Det kostet 17 poeng og sølvplassen. 
Torsdag var det klart for simultanturnering med 22 par i A og 21 i B. B-gruppa ble vunnet klart av 
Ronny Søttar og Hilde Skar som også ble best av vår par blant de 177 på landsbasis med en sterk 7. 
plass. Karsten og Jean Gill og Grethe Stenehjem – Else Øyen fulgt på de neste plassene. I A-gruppa 
gikk seieren til Henrik Lunde og Svein Stenberg foran Geir og Anne Marie Gisnås, og med Per Bryde 
Sundseth – Knut Kjærnsrød på tredje. Henrik og Svein fikk 9.plass på landbasis. 
 
Fra det innbyrdes møtet mellom de to beste forekom dette spillet der jeg gir ordet til Geir Gisnås: 

Et sjeldent minusspill 
Torsdagens turnering var en nasjonal simultanturnering. I Tenerifes A-pulje, som var en av mange 
puljer, var det Henrik Lunde og Svein Stenberg fra Sandefjord BK som stakk avgårde med den lokale 
seieren med 65 %. Ingen over, ingen ved siden – og langt ned til resten av feltet. 
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De gjorde plusspoeng på nesten alt de foretok seg, unntatt dette morsomme spillet (synes Øst/Vest 
da).  

Nord  
Svein Stenberg 
♠ A983 
♥ 985 
♦ K75 
♣ Q85 

Vest     Øst 
Anne Marie Gisnås  Geir Gisnås 
♠ K65              ♠ Q7 
♥ J6               ♥ AQ103 
♦ 10432            ♦ AQJ6 
♣ AKJ3            ♣ 764                      

Syd 
Henrik Lunde 
♠ J1042 
♥ K742 
♦ 98 
♣ 1092                                       

Spill nr 3, S, Ø/V 
Syd Vest Nord Øst 
P 1kl P 1ru 
p 2 ru p 3NT 
p p p 
Kløver ni ut så ut som toppen av ingen ting og esset tok stikket. Ruter til kapp, hjerter til knekten 
og ny ruterkapp. Ruter ess fjernet motstandernes ruter, ruterstikk og deretter hjerter ess og ny 
hjerter satte Syd inn.  
Syd valgte å fortsette med spar knekt. Den fikk løpe til Østs dame, og i firekortsposisjonen er 
situasjonen:  

♠ A9 
♥ - 
♦ - 
♣ Q8 

                                           
♠ K              ♠ 7 
♥ -               ♥ 10 
♦ -            ♦ -  
♣ KJ3            ♣ 76                      

♠ 104 
♥ - 
♦ - 
♣ 102                                       

På hjerter 10 forsvant en liten kløver i bordet. Nord valgte å blanke kløver dame framfor spar ess. 
Øst hadde full telling og toppet ut kløverdamen og 11 stikk ga alle poengene til Øst/Vest.  
Spillet svingte fire stikk: 
Par   Kontr     Resultat Poeng       
 4 17  3N  Ø -2   200         9  -9      
21  3  3N  Ø -2   200         9  -9      
16  2  3N  Ø -1   100         5  -5      
22  8  3N  V -1   100         5  -5     
 7 12  3N  Ø  =      -600     0   0      
 9 11  3N  V  =      -600     0   0      
18  6  3N  V  =      -600     0   0     
10 20  3N  V +1      -630    -6   6     
13 19  3N  V +1      -630    -6   6     
14  5  3N  V +1      -630    -6   6     
15  1  3N  Ø +2      -660   -10  10     
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Den første hovedturneringen ble spilt fredag 8. og lørdag 9. Blant de 24 parene i A var det to som 
skilte seg klart ut, flere hestelengder foran resten av feltet, og Cato Sundeng – Terje Ajaxon dro til 
slutt det hele i land 10 poeng foran Petter Gjerull og Harald Nordby. På tredje plass fulgte Gudmund 
Vingen og Johan Skattum. I B-gruppa sto det også lenge mellom to par, men en tornado i siste runde 
kastet litt om på rekkefølgen. Grete Mo Storm og Trevor Storm vant til slutt meget klart og Kirsti 
Kvalheim og Ingeborg Molstad klatret til 2.plass foran Einar og Bjørg Torill Lærum som hadde sittet 
en god stund på bord 1. 
 

  
Vinnerne i A-gruppen Vinnerne i B-gruppen 

 
Spill 1 var gitt med boksehansker: 

   7 2 

  4 2  

  7 5 

  E K Kn 10 8 5 2 

 K 10 5 4     E D Kn 8 6 3 

-     D 10 8 5 3 

E D 10 6 4 3    2 

D 9 3    4 

   9 

  E K Kn 9 76 

  K Kn 9 8 

  7 6 
Det er sjelden 20 honnørpoeng er så bortkastet som de N-S har i dette tilfellet. Jan Kvarme åpnet 
med 3 kløver i Nord, men det hindret ikke Dag Ståle Larsen og Hans Helge Halvorsen å melde seg opp 
til 6 spar som Kåre Hummertangen naturlig nok doblet. Hjerter ess i utspill, men etter spar til 
hånden, ruter til finesse og godspilling av den fargen, var det 12 stikk og den noe sjeldne scoren 
1210. 

En umulig gjenmelding 

Av og til dukker det opp kort der en ikke har noen god, tilgjengelig gjenmelding. Onsdag 6.1 satt du 
som Vest med disse kortene: 

 K D 7 5 

D Kn 9 6 2 

- 

E 8 6 4 
Alle i sonen, og du åpner naturligvis med 1 hjerter. Din makker svarer 2 ruter, og så er det din tur 
igjen, men du har egentlig ingen helt gode alternativer. 
2 hjerter viser normalt 6-kort i denne posisjonen, 2 spar er reverse med 16+, og 3 kløver er 
utgangskrav med 16+. 2 NT er riktig i forhold til styrken, men ikke med fordelingen. Det betyr at du 
er nødt til å ljuge litt, og det spørs hvordan en kan ljuge minst mulig. Personlig foretrekker jeg 2 
hjerter, men jeg er svært interessert i å høre lesernes mening. Skriv gjerne en mail eller grip fatt i 
meg ”live”. 
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Bridge i høyden og av og til på høyden 

Bridgepuben i Teide bar på toppen av hotellet er populær som aldri før. Allerede på åpningsdagen 
mandag 4.1 var det 6 bord i sving på det meste, og det bare øker på I tillegg til de som spiller, har 
flere benyttet anledningen til å ta en drink og en prat slik at det har blitt en god, sosial møteplass. 
Røyking foregår ute, så det er ingen som risikerer å bli plaget av det. 
 
Vi dublerer stadig 16 Facit-spill pr, og det bidrar vesentlig til populariteten. Noen kunne kanskje 
ønske seg ytterligere noen spill, og da har vi none ekstra mapper der spillerne selv kan stokke og gi. 
Vi tar med et spill fra onsdag 6.1 Jeg steppet inn for å spille fire spill, og det tredje av dem var 
dette: 

    D 7 

   8 7 6 

   K D Kn 6 3 

   7 5 3 

 9 8 6 3 2      Kn 10 5 4 

D 9 3     E 5 

E 9 8      7 5 3 

K Kn      E D 9 8 

    E K 

   K Kn 10 4 2 

   10 2 

   10 6 4 2 
 
Syd ga og åpnet med 1 hjerter, og Nord hevet til 2. Makker i øst doblet og etter pass hos Syd, meldte 
jeg altfor hardt 4 spar. Nord spilte ikke urimelig ut ruter konge som jeg stakk med esset, kløver 
konge, kløver knekt stukket over med damen, og en ruter forsvant på kløver ess. På den fjerde 
kløveren lot jeg Syd beholde for tieren og kastet min siste ruter. Ruterreturen ble stjålet og da Syd 
kom inn på spar konge, var hun innspilt. Hjerter gitt til min konge, og da trumfen satt snilt, var 10 
stikk hjemme. Det ble ikke mange Facit-poeng på N-S. 
Nord må stjele makkers kløver ti og spille hjerter, eller Syd må ta sparhonnørene før det spilles 
ruter. 
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SPILLETIPS 2 

Kast ikke bort honnørene! 
 

 E K Kn 9 8 3 2   D 10 5 

K 3 2   10 

E K 10   D 9 7 5 

-     D Kn 10 8 5 
 
Du spiller 6 spar som Vest, og Nord finner det eneste utspillet som kan skaffe deg problemer, spar 
seks. Du vinner med bordets tier, og Syd følger. På hjerter ti legger Syd knekten, og hva gjør du? 
Det er lite trolig at Syd har esset, så høyst sannsynlig er det bare bortkastet å stikke med kongen. 
 
At det ville vært skjebnesvangert, kan du se når vi titter på N-S kortene: 

 7 6 

E D 6 

Kn 6 4 2 

K 7 3 2 
 

 4 

Kn 9 8 7 5 4 

8 3 

E 9 6 4 
 
Nord stikker da med esset og spiller sin siste trumf. Dermed får du trumfet bare en hjerter i bordet, 
og med mindre du er synsk, kommer du til å gå bet. Hvis du legger liten hjerter, hjelper det ikke 
Nord å stikke over med damen og spille trumf. Når du spiller trumfen til bunns etter å ha stjålet en 
hjerter, blir Nord skvist i hjerter og ruter. 
 

Lovhjørnet 

Fra og med 1.7.2011 fikk vi noen tillegg til Bridgelovene av 2007. En av disse reglene syndes det mye 
mot: 

 Obligatorisk tenkepause i første stikk. Stikk èn fra blindemann skal håndteres som stopp-
posisjon i meldingsforløpet, dvs at spillefører skal ta 10-15 sekunder tenkepause etter at 
blindemannens kort er lagt på bordet. Dersom han unnlater å gjøre det, er riktig tempo for 
motspilleren til høyre å vente 10-15 sekunder før han spiller på. 

 
Det er viktig at motspiller, like mye som spillefører skal ha en sjanse til å tenke gjennom motspillet 
før han spiller på. 
Det er også viktig å understreke at både spiller og motspiller passer på tempoet. Det er for eksempel 
uetisk å ta en lang tenkepause hvis en ikke kan stikke et kort som spilles.  
Generelt er det gjennom hele spilleforløpet viktig at en bruker de pausene som oppstår hos 
motparten til å planlegge sitt eget spill videre. 

Ulovlige konvensjoner 
På alle åpninger fra og med 2 kløver til 3 spar må en ha minst en identifisert farge på minst fire 
kort, med mindre man sitter med åpningsstyrke (13 hp+). Det er for eksempel ikke lovlig å åpne med 
2 NT for å vise enten to minor eller to majorfarger! 

Tilkalling av turneringsleder 
Det er ikke lovlig å dømme selv ved bordet! Ved uregelmessigheter skal turneringsleder tilkalles! 
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Plan undervisning A-gruppen 

 
 
Fredag 15.januar: Utspillet 

 Vi gjennomgår det taktiske aspektet ved utspillet. 

 Å få en god start, danner grunnlaget for et godt motspill. Vi skal se på en del tips som kan 
være til hjelp for å finne beste utspill i en del situasjoner. 

Tirsdag 19.januar: Eliminasjon og innspill 

 Vi gjennomgår steg for steg hvordan man utfører eliminasjon og innspill og ser på et knippe 
relevante spilleksempler. 

Fredag 22.januar: «Klassens time» – tema bestemmes senere 
Aktuelle temaer: 

 XY-NT, Skvis, diverse spilleksempler 

Abonner på Norsk Bridge 

NBF ønsker å gi alle som liker å lese om bridge muligheten til å abonnere på bladet Norsk Bridge. 
 
Norsk Bridge er NBFs medlemsblad og kommer ut 4 ganger per år. Høsten 
2014 ble det endret til elektronisk distribusjon for bladet, og vi har fått 
tilbakemelding fra flere medlemmer om at de savner bladet i papirform. 
Styret i NBF har derfor besluttet at det skal forsøkes å lage en 
abonnementsordning for de som ønsker bladet i postkassen. 
Abonnementet vil koste kr 250,- per år (4 utgaver) og vil gå til å dekke 
kostnader til trykk, pakking, adressering og porto. 
Da oppstartskostnadene ved å trykke, pakke og sende ut bladet er store, så 
kreves det minimum 300 abonnementer før abonnementsordningen 
gjennomføres. 
Beslutning om ordningen innføres, tas etter 15. februar, så de som ønsker 
å abonnere må gi beskjed før denne dato. 
Bladet vil fortsatt være tilgjengelig gratis for alle i elektronisk form. 

Hvordan bli abonnement? 
Send en epost til bridge@bridge.no med følgende info: 
Navn 
Adresse 
Medlemsnummer (om du er medlem) 
Epostadresse 
Hvordan betale for abonnementet? 
Faktura sendes ut sammen med første eller andre utgave av bladet.  

mailto:bridge@bridge.no


Norsk Bridgeforbunds samarbeidspartnere 

 
Vet du at Norsk Bridgeforbund har flere samarbeidspartnere du som medlem og deltaker i 

Bridge for Alle på Tenerife kan dra nytte av? 

 

Vil du for eksempel ha rabatt på reisen din hit til Tenerife? Norwegian gir alle medlemmer 

av NBF 6 % rabatt på billettprisen (gjelder ikke kampanjebilletter) så lenge du har 

avtalekoden registrert i din Norwegian-profil. 

 

 

 

 

Legg inn avtalekoden 
«NORSKBRIDGE» i din Norwegian-
profil og oppnå følgende 
fordeler: 
- 6 % rabatt på billettprisen 
- Gratis fasttrack 
- Norwegian Reward 

 

 

 

Trykk på logoen på 
www.bridge.no når du skal 
booke hotell og få Idrettpris på 
alle rom (20 % rabatt). 
 
Nordic Choice har hoteller 
over hele Norden.  

 

 

 

 

Codan Forsikring gir 5 % 
medlemsrabatt til medlemmer av 
NBF. I tillegg får alle fastpris på 
innboforsikringen og opptil 15 % 
total rabatt ved å samle 
forsikringene.  

 
(Trykk på bildene over for å få mer informasjon om de ulike avtalen) 

http://www.bridge.no/
http://bridge.no/Organisasjon/Samarbeidspartnere/Norwegian
https://www.nordicchoicehotels.no/kampanjer-og-tilbud/norsk-bridgeforbund/
http://bridge.no/Organisasjon/Samarbeidspartnere/Codan-Forsikring
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Bridge for Alle på Paradise Park – januar 2016 

Spilleinfo 
Det blir bridgeturneringer hver dag fra mandag 4. til lørdag 23. januar, unntatt søndager, med 

dagsturneringer mandag – torsdag og hovedturneringer sammenlagt fredag-lørdag. Ellers kan en 

selvfølgelig når som helst samles på privat initiativ og ta et slag kort. 

Tid 
Alle dager fra kl 16.00 – 20.00 

Spill 
Normalt 24 pr dag, forhåndsdublerte. 
Meldebokser og Bridgemate. I de fleste tilfellene 
vil det spilles Monrad i begge puljer. 

Sted 
A-pulja spiller vanligvis i Mabel i 6. etasje. B-
gruppa i underetasjen i restaurant Taurus 
(Atlante), og på overbygget terrasse utenfor. 

Røyking/lufting 
Terrassen på toppen av hotellet (8. etasje – 
Teide bar). Terrassen utenfor Taurus (utenfor 
spillelokalet) 

Servering 
Ved begge spillesteder blir det satt opp 
selvbetjent bar (Honesty bar) der en kan kjøpe 
kaffe, vann og mineralvann. 

Premiering 
Vinnerne av hovedturneringer får premie gitt av 
hotellet. Dessuten stiller eiendomsselskapet 
Solmar Vest (omtale annet sted i bulletinen) med 
premier i hovedturneringene. Restaurantkjeden 
Gourmetland (omtale annet sted i bulletinen) gir 
premier (rabatt på regningene), og for øvrig blir 
det premier i form av tennisskjorter (med krave), 
vin eller kortstokker i etui. 
 
 

Generelt 
Vi har ingen organisert forhåndspåmelding til 
turneringene, men vi ønsker at de som vil spille, 
stiller opp i god tid. Det er særlig viktig i år på 
grunn av det store deltakerantallet. 
Vi anmoder røykere og andre som tar seg en 
luftetur om å følge nøye med på tiden slik at vi 
slipper unødige forsinkelser. 

Avgifter 

For den første uka en deltar, betaler medlemmer av NBF (eller annet nordisk forbund) kr 690 og 
for de neste ukene kr 200 pr uke. For ikke-medlemmer er satsene 1290/300 kr.  Avgiften dekker 
også undervisning, bulletiner, bridgepub osv.  
Spillere som ikke bor på hotellet kan delta på enkeltturneringer dersom det er plass. Avgiften pr 
spiller er da 12+3 euro for dagsturneringer og 30+5 euro for hovedturneringer. 

Puljeplassering 

Deltakerantallet holder seg også i år veldig høyt, og det betyr at det til tider kan bli trangt om 
plass ved bordene. I uke 2 er det sannsynlig at vi må flytte A-gruppa til Atlante, og B-gruppa vil 
da spille i Mabel og bli begrenset til drøyt 20 bord. 
De som evt ikke får plass der, vil naturligvis få spille i A. Det mest naturlige vil da være at de som 
befinner seg i overgangssjiktet prestasjonsmessig, tar turen over i A.  

Alkohol og bridge 

Mange av oss synes det kan være godt å leske seg med en øl eller et glass vin, men fortsatt er det 
slik at vi ikke kombinerer det med aktiviteten i spillelokalet mellom kl. 16.00 og 20.00. Det er 
alle muligheter til å leske seg på andre tidspunkter blant annet i bridgepuben (se lenger bak), og 
de aller fleste ser ut til å være storfornøyd med ordningen. 
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Program 

Dato Dag Tid Mabel Atlante 

Uke 2 – Program BFA Bridgefestival 

11.jan MAN 10:00 - 11:00 
Temabasert 
undervisning B  

    16:00 - 20:00 Turnering B Turnering A 

12.jan TIRS 10:00 - 11:00 
Temabasert 
undervisning A  

    16:00 - 20:00 Turnering B Turnering A 

13.jan ONS 10:00 - 11:00 
Temabasert 
undervisning B  

    16:00 - 20:00 Simultan Mix Simultan 

14.jan TORS 15:00 - 16:00 
Temabasert 
undervisning B  

    16:00 - 20:00 Turnering B Turnering A 

15.jan FRE   10:00 - 11:00 
Temabasert 
undervisning A  

15.-16. jan FRE + LØR 16:00 - 20:00 Hoved B Hoved A 

 Uke 3 – Program BFA Bridgefestival 

18.jan MAN 10:00 - 11:00 
Temabasert 
undervisning B  

    16:00 - 20:00 Turnering A Turnering B 

19.jan TIRS 10:00 - 11:00 
Temabasert 
undervisning A  

    16:00 - 20:00 Simultan A Simultan B 

20.jan ONS 10:00 - 11:00 
Temabasert 
undervisning B  

    16:00 - 20:00 Turnering  Mix 

21.jan TORS 15:00 - 16:00 
Temabasert 
undervisning B  

    16:00 - 20:00 Turnering A Turnering B 

22.jan FRE 10:00 - 11:00 
Temabasert 
undervisning A  

22.-23. jan FRE + LØR 16:00 - 20:00 Hoved A Hoved B 

23.jan LØR 20:00 
 

Avslutning 
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Hotell Paradise Park 

Måltider: 
Det serveres tre hovedmåltider: 

 Frokost i Restaurant Tenerife i 
underetasjen: kl. 07.00 – 10.30 

 Lunsj i restaurant Strelitzia i 1. etasje: 
Kl. 13.00 – 15.00 

 Middag i restaurant Tenerife: 
Kl. 17.45 – 21.15 
Vær oppmerksom på at menn i shorts ikke har 
adgang til spisesalen ved middag. 
Det er dessuten anledning til få kjøpt lettere 
måltider, snacks og drikke i Bar Teide på 
takterrassen, i Bar Piscina ved 
svømmebassenget og i Bar Strelitzia i 1. etasje. 
De som har bestilt halvpensjon (noe vi 
anbefaler) som i utgangspunktet omfatter 
frokost og middag, kan si ifra i resepsjonen 
hvis de vil ha lunsj i stedet for middag neste 
dag og få en kupong til dette. Det koster ikke 
noe ekstra. 
For å kunne føre mat og drikke på rommet må 

en få stemplet romkortet sitt. Dette gjøres i 
resepsjonen hvis du tar med ditt kredittkort. 

Trimrom: 
Det ligger et trimrom i 1.etasje. Alle romnøkler 
vil oppgraderes slik at en får adgang til 
rommet fra kl 08.00. 

Underholdning: 
Det er underholdning hver kveld i Bar Yaiza i 
underetasjen, og det er normalt musikk i Bar 
Strelitzia i 1. etasje. 
Hotellet byr også på en rekke andre 
muligheter, bl.a. et flott SPA, samt 
konkurranser av ulike slag, men det vil føre for 
langt å gå inn på alt her. Vi anbefaler alle å 
orientere seg etter ankomst. 

Internett/norsk TV: 
Internett er tilgjengelig over hele hotellet. Det 
er mulig å se norske tv-kanaler (NRK 1 og TV2) 
på rommet. 

 

Rom i herberget 

Vi gjør alltid vårt ytterste for at den enkeltes ønsker om romtildeling skal tilfredsstilles. Hotellet 
har stort belegg, og det kan dessverre føre til at førstevalget ikke kan innfris ved ankomst, men i 
løpet av en dag eller to vil de aller fleste ønsker kunne imøtekommes. Vi ber om forståelse for 
dette. 
 

Godt for både kropp og sjel! 

Paradise Park har en flott SPA-avdeling (SPAradise), og vi har fått til en svært god avtale med 
ledelsen av avdelingen.  De har et kombinasjonsprogram for både menn og kvinner som i 
utgangspunktet koster 85 euro. Tilbudet til bridgedeltagerne med ledsagere er 59 euro, dvs. ca 30 
% reduksjon. De gir dessuten 5 % reduksjon (inkludert fri SPA) på alle andre typer behandling. 
Ved bestilling oppgir du at du er fra Norwegian Bridge Group. 
 
For mer utførlig info – se hjemmeside på Internett (SPAradise).  
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Hjernetrim 

Det blir gode sjanser til å få testet de små grå også i år. Fredag kveld i uke 1 og 2 blir det en quiz 
der en kan delta som enkeltperson eller som lag med inntil fire deltakere.  Begge ganger 25 
spørsmål innen en god blanding av emner. 
En gang pr uke vil jeg dessuten legge ut tre ulike oppgaver som det går an å levere inn svar på, og 
en kan svare en, to eller alle. 
I begge konkurransene blir det som vanlig vinpremier. 
 

Løsninger på hjernetrim uke 1 – 2016  

1. Lyseblå = 2, Grønn = 3, lysegrønn = 4 , blå = 7 
2. Kari veier 70, Bente veier 50 og Liv veier 80 kg 
3. Han hadde syv appelsiner. Da ikke appelsinene kunne deles, måtte den tredje kunden få en 

appelsin, det vil si ½ + ½. Kjøper 2 måtte få 2 appelsiner 1 ½ + ½ og den tredje fire 
appelsiner, det vil si 3 ½ + ½. 
Til sammen syv. 

 
Det kom inn 15 løsninger, og så vidt jeg kan se, har alle rett på samtlige oppgaver. Fantastisk! 
Takk for innsatsen! 
 
Vi kan gratulere følgende vinnere som får hver sin voucher for 1 flaske vin. 
Oppgave 1 – Kari Joukoff 
Oppgave 2 – Svein Stenberg 
Oppgave 3 – Kirsti Kvalheim 
 

Fredags-quiz i uke 1 – 2016, Tenerife 

1. Hvem skriver kriminalromaner om Harry Hole? 
Jo Nesbø 
2. Hva kalles det amerikanske flagget? 
Stars and stripes 
3. Hva heter hovedstaden i Texas? 
Austin 
4. I hvilken by legger Norges Handelshøyskole? 
Bergen 
5. Hvilken fotballklubb spiller Martin Ødegård for? 
Real Madrid 
6. Hvilken farge har blomstene på en liljekonvall? 
Hvit 
7. Hva heter den eneste øykommunen i Østfold? 
Hvaler 
8. Når og hvor utkom verdens første offisielle frimerke? 
I England i 1840 
9. Hvem har skrevet romanen ”Naiv. Super«? 
Erlend Loe 
10. Hvem har skrevet teksten til ”Det lyser i stille grender”? 
Jacob Sande 
11. Ved hvilken fransk by renner elvene Saone og Rhone sammen? 
Lyon 
12. Hvem var USAs president under mesteparten av den amerikanske borgerkrigen? 
Abraham Lincoln 
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13. Bare ett land i Europa har et navn som begynner med tre konsonanter. Hvilket? 
Tsjekkia 
14. Hvem vant 50 km langrenn under Lillehammer-OL i 1994? 
Vladimir Smirnov 
15. En av skuespillerne i James Bond-rollen kommer fra Irland. Navn? 
Pierce Brosnan 
16. Hva heter verdens største landdyr, og på hvilket kontinent? 
Afrikansk elefant 
17. Hva slags luftfartøy forbindes med navnet Igor Sikorsky? 
Helikopter 
18. Hvor ble Olympiske leker i 1998 arrangert? 
Nagano, Japan 
19. Hvor lenge må en ha vært gift for å feire diamantbryllup? 
60 år 
20. På hvilken dato markeres den internasjonale kvinnedagen? 
8. mars 
21. Hva er et Fabergè–egg? 
Russisk kunstegg (laget av gullsmeden Fabergè til Tsar-familien) 
22. Hvilken fransk avis deler navn med en kjent operakarakter? 
Le Figaro 
23. Hva kalles brettet som kunstmalerne blander farger på? 
Palett 
24. De to korte sidene i en rettvinklet trekant kalles kateter. Hva kalles den lengste siden? 
Hypotenusen 
25. Hva heter Japans hellige fjell? 
Fujiyama 
 

Resultat fra fredags-quizen 8.1 

10 lag stilte opp i den første fredags-quizen, og det ble en ytterst jevn fight. 
Det var mulig å oppnå 26 poeng på de 25 oppgavene (oppgave 8 kunne gi 2 poeng), og to lag 
endte på imponerende 23 poeng. 
Gro, Jean, Grete og Trevor 
Willy, Erland, Inger og Eldrid 
Begge lag får to vin-vouchere hver og deler på godene. 
Gratulerer! 
På tredje plass med 21 poeng fulgte Svein, Per, Sigurd og Marit. 
Det blir ny quiz fredag 15.1 
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Temabasert undervisning 

Vi fortsetter tradisjonen med temabasert undervisning og B-gruppa vil som tidligere få tilbud om 

tre ganger pr uke. 

Undervisning B-gruppen

Torsdag 14.1   15-15.45 

Mandag 18.1   10-11 

Onsdag 20.1   10-11 

Torsdag 21.1   15-15.45 

Emnene blir annonsert på infotavla på hotellet, men vi regner med at innholdet vil omfatte 

f.eks.: reverse, cue-bids, splinter, bridgeetikk, samt noe fokus på spill- og motspilleksempler. 

 

Knut Kjærnsrød holder også i år temabasert undervisning 
mandager (unntatt 4. januar) og onsdager kl. 10-11 og torsdager 
kl. 15-15.45. 
 

 

Undervisning A-gruppen 
 

Fredag 15.1   10-11 

 

 

 

Tirsdag 19.1   10-11 

Fredag 20.1   10-11 

 

 

Verdensmester for junior i 2014 Kristian Barstad Ellingsen holder 
temabasertundervisning tirsdager og fredager kl. 10:00 – 11:00 i de 
to siste ukene. Tilbudet er først og fremst rettet mot spillere i A-
gruppen. 
 

 

Bulletiner 

I tillegg til denne velkomstbulletinen vil det bli laget en bulletin i midten av januar som vil 
trykkes opp og deles ut på Tenerife, i tillegg til at den legges på nett. Som vanlig vil det også bli 
produsert en avslutningsbulletin som sendes dere på mail etter avsluttet festival. 
Vi er veldig interessert i å få innlegg fra dere til bulletinene. Det kan handle om både bridge og 
andre ting. Ikke minst er det hyggelig å få beretninger om turer dere har vært på (gjerne også 
noen bilder) eller opplevelser av annen art.  
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Festivalåpning 

I likhet med fjoråret inviterte Paradise Park Fun Lifestyle til åpningsseremoni mandag 4.1 på 
terrassen utenfor Atlante. Det ble servert kanapéer, kaker og noe godt i glasset, og etter 
inspirerende velkomstord fra Per Bryde Sundseth ønsket Santiago Gonzalez velkommen på vegne 
av hotellet. De aller fleste av deltakerne hadde møtt fram og koste seg i solskinnet, milevis fra og 
uten tanke for kuldegrader og snø som hjemlandet er belemret med for tiden. 
 

 

Skandinaviske utflukter 

En billig og grei måte å komme seg rundt på Tenerife, er å delta på en av de utfluktene dette 
selskapet har. Turene går til både Teide, Santa Cruz, Mascadalen og La Gomera for å nevne noen. 
Lunsj med vin er inkludert, og turene, utenom til La Gomera (35 euro), koster bare 12 euro. Du 
må finne deg i en demonstrasjon av siste nytt i kasjmir- og merinolamull, men det er ingen 
kjøpetvang.  Det ligger massevis av brosjyrer i området rundt hotellene, og info og påmelding kan 
skje i telefon +34 664477373. Det er skandinavisktalende guider. 
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Golf på Tenerife 

Golfmulighetene er fortsatt gode her nede. Vi har fortsatt en avtale om kjøp av billetter til 17 

euro pr stykk på kortbanen Los Palos som ligger bare 5-10 min kjøring fra hotellet. Ordinær pris 

pr runde er 28 euro. 

Det blir også muligheter til å melde seg på søndagsspilling på Adeje, Los Lagos til en hyggelig 

pris. Der har vi et begrenset antall plasser, så det blir ”først til mølla”. De andre banene i 

området bestiller dere selv, enten på nettet eller gjennom hotellet. Golf del Sur og Amarilla som 

ligger ved flyplassen, koster 87 euro for en ordinær runde. Hvis du starter etter kl 14, kan du få 

det atskillig rimeligere, men da kan det være en utfordring å komme helt rundt før mørket faller 

på. Den nærmeste banen, Las Americas er noe dyrere. 
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Mat og drikke utenfor hotellet 

Det finnes mange gode spisesteder i Los Cristianos og naboen Las Americas, og dere klarer 

sikkert å finne fram til det meste, men her er noen eksempler. Om dere trenger noe mer 

informasjon så spør enten i resepsjonen eller snakk med Per og Knut. 

Taurus 
Restaurantkjeden Gourmetland har etablert restaurant Taurus i 2.etg. over spillelokalet i 

Atlante ved siden av hotellkomplekset. God mat og og underholdning. Kjeden har også mange 

restauranter i Las Americas. Mer info på vår oppslagstavle v/resepsjonen. 

Denne kjeden sponser oss med rabatterte matkuponger som benyttes som premier i 

kveldsturneringene.  

Locanda Italiana 
Italiensk restaurant med både inne- og uteservering som ligger i gata nedenfor hotellet og har 

meget god mat til hyggelige priser og utmerket service. 

 

Glade ungdommer på juniorleir 

 

Her er fire glade jenter sammen med en fornøyd bestemor under Juniorleiren i 2014 som hadde 
54 deltakere. Ny juniorleir arrangeres i slutten av juli 2016 i Fredrikstad. Juniorleiren er også 
åpen for de som ikke kan spille bridge i det hele tatt da det er begynnerkurs også. Se mer 
informasjon under http://bridge.no/Laer-bridge/Juniorleir-2016. 
Fortsatt gis det rabattert pris på juniorleiren – gjelder tom. 15. januar. Kanskje en gave til et 

barnebarn som ellers har «alt»?   

http://bridge.no/Laer-bridge/Juniorleir-2016
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Litt forskjellig informasjon 

Horarios Minibuss 
Timetabell for gratis skyttelbuss mellom hotellet og byen: 

Fra hotellet. 

09:30 

10:00 

10:30 

11:00 

11:30 

12:00 

12:30 

13:00 

15:30 

16:00 

16:30 

17:00 

17:30 

Fra byen (trapp opp fra stranden) 

09:45 

10:15 

10:45 

11:15 

11:45 

12:15 

12:45 

13:15 

15:45 

16:15 

16:45 

17:15 

17:45 

Vi anbefaler å være ute i god tid, for det hender at sjåføren er litt «kjapp», spesielt fra byen. 

 

Kontakt med oss 
Per og Knut vil være å treffe på Plaza de los Deseos (nær resepsjonen) ca kl 08:30 hver dag 

unntatt søndager. Ellers er det selvfølgelig bare å gripe fatt i oss ”live”. 

 

Helsetjenester 
Det er godt med helsetjenester i området. Kontakt resepsjonen eller oss, eller en kan ringe 

direkte: Hospiten Healthcare Group som har 24 timers vakt på telefon: 922 750 032 

 

Pass på verdisakene!! 
Vi har tidligere dessverre hatt noen tilfeller av at verdisaker som vesker, lommebøker, 

fotoapparater, mobiltelefoner osv. blir snappet av uvedkommende, særlig nede i byen men også 

utenfor butikken nedenfor hotellet. Pass derfor godt på tingene du har med deg! 
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NM-helg i mars 

Norsk Bridgeforbund arrangerer tre lagmesterskap som er åpne for alle medlemmer av NBF 
(Bedriftsmesterskapet er åpen for ikke-medlemmer også) 4. – 6. mars: 

 NM Damelag, mer informasjon => 
http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/innbydelser/2016/nm_damelag_2016.p
df  

 NM Veteranlag, mer informasjon => 
http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/innbydelser/2016/nm_veteranlag_2016
.pdf  

 Bedriftsmesterskapet, mer informasjon => 
http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/innbydelser/2016/bedriftsmesterkskap
et_2016.pdf  

Mesterskapshelgen starter med en Velkomstturnering fredag kl. 20:30. Lagturneringene spilles 
lørdag og søndag. 
Alle tre mesterskapene spilles på Quality Hotel 33 på Økern i Oslo. 
 

 
 

Atlante 

Denne uken spiller A-gruppen i Atlante, mens siste uken er B-gruppen tilbake i dette deilige 
spillelokalet. Onsdagene spilles Mixturneringen i Atlante. 
 

 
  

http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/innbydelser/2016/nm_damelag_2016.pdf
http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/innbydelser/2016/nm_damelag_2016.pdf
http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/innbydelser/2016/nm_veteranlag_2016.pdf
http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/innbydelser/2016/nm_veteranlag_2016.pdf
http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/innbydelser/2016/bedriftsmesterkskapet_2016.pdf
http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/innbydelser/2016/bedriftsmesterkskapet_2016.pdf


Vi har gleden av å invitere alle bridgespillende damer til NM for Damelag 2016!  
 
Mesterskapet vil denne gangen spilles sammen med både NM for Veteranlag og Bedriftsmesterskapet, 
så rammen rundt mesterskapet vil være den beste.  

• Dato: 5. - 6. mars 2016 
• Tid: Start lørdag 10:30 - premieutdeling søndag 15:45 
 
• Sted: Quality Hotel 33 på Økern i Oslo 
• Hotellpriser:
 • Enkeltrom: 1120,- kr per natt inkludert frokost og dagpakke
 • Dobbeltrom: 1495,- kr per natt inkludert frokost og 2x dagpakke 
• Ikke-boende på hotellet (innebærer også de som ikke bestiller via hotellbestilling@bridge.no) betaler 
kr 165 i dagpakke for lokalleie og pausebevertning (kaffe/te, kake, frukt, softis, popcorn & purewater)
• Hotellbestilling innen 10. februar til hotellbestilling@bridge.no 
 
• Turneringsform: Monrad Lag 
• Antall spill: 10 kamper á 10 spill 
• Premier: Medaljer og minnepremier
• Turneringsleder: Svein-Jarle Ludvigsen 
• Startkontingent: 3.000 kr per lag - startkontingent går til reisedekning etter fratrekk av kostnader
• Påmelding: Turneringsoversikten på bridge.no

• På lørdag kveld arrangeres det festmiddag for deltakere i alle tre mesterskap. 
• Felles velkomstturnering fredag kveld kl 20:30 for alle tre mesterskap. 15 spill og pengepremier. 
 
• Spørsmål rettes til arrangementsansvarlig Inger Hjellemarken på inger.hjellemarken@bridge.no 

NM FOR DAMELAG  2016



Vi har gleden av å invitere alle bridgespillende veteraner til NM for Veteranlag 2016!  
 
Etter noen års fravær gjenoppstår NM for Veteranlag. Vi forsøker å arrangere det på samme måte som 
suksessen vi har hatt med NM for Damelag og håper mange vil være med på en artig helg bridge! 

• Dato: 5. - 6. mars 2016 
• Tid: Start lørdag 10:30 - premieutdeling søndag 15:45 
 
• Sted: Quality Hotel 33 på Økern i Oslo 
• Hotellpriser:
 • Enkeltrom: 1120,- kr per natt inkludert frokost og dagpakke
 • Dobbeltrom: 1495,- kr per natt inkludert frokost og 2x dagpakke 
• Ikke-boende på hotellet (innebærer også de som ikke bestiller via hotellbestilling@bridge.no) betaler 
kr 165 i dagpakke for lokalleie og pausebevertning (kaffe/te, kake, frukt, softis, popcorn & purewater)
• Hotellbestilling innen 10. februar til hotellbestilling@bridge.no 
 
• Turneringsform: Monrad Lag 
• Antall spill: 10 kamper á 10 spill 
• Premier: Medaljer og minnepremier
• Turneringsleder: Per Nordland 
• Startkontingent: 3.000 kr per lag - startkontingent går til reisedekning etter fratrekk av kostnader
• Påmelding: Turneringsoversikten på bridge.no

• På lørdag kveld arrangeres det festmiddag for deltakere i alle tre mesterskap.   
• Felles velkomstturnering fredag kveld kl 20:30 for alle tre mesterskap. 15 spill og pengepremier. 
 
• Spørsmål rettes til arrangementsansvarlig Inger Hjellemarken på inger.hjellemarken@bridge.no 

NM FOR veteranlag  2016
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Ny kortstokk: Lynbridge 

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

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

lynbridge. I lynbridge er spilledelen helt lik vanlig bridge, mens meldedelen er svært 

forenklet. Hensikten er at man skal kunne komme raskt i gang med å spille uten å måtte 

bruke mye tid på å lære meldeteori først. Kjenner du noen som kunne tenke seg å prøve 

bridge? I så fall kan denne kortstokken være midt i blinken. 

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

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

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

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

er det trykket spilltips, mens det på den andre halvparten er trykket «fun-facts». Tipsene kan 

man selvsagt ha nytte av mens man spiller, men man kan i tillegg bruke dem til å lese seg til mer 

kunnskap om bridge. 

Lynbridge-spillet kan bestilles fra NBF til følgende priser: 

1 kortstokk: kroner 69,- inkludert frakt. 

2 kortstokker: kroner 99,- inkludert frakt. 

Ønsker du å bestille? 

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

mailto:bridge@bridge.no
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Komplette privatpakker 

Bridgepakkene for privat bruk inneholder meldebokser, mapper, kortstokker og skjema for føring 
av regnskapet selges fra Idrettsbutikken. Kjøper du også vårt bridgebord og NBFs bridgeduk vil du 
alt klart til ditt private bridgeselskap. Med våre fasitkortstokker kan du spille turnering selv om 
dere bare er fire. 
Vi har også tilbud på vårt komplette opplæringsopplegg – Spill Bridge 1-4.  

Bridgepakke – privat 
Vi tilbyr nå en komplett pakke for å spille bridge hjemme hos 
deg selv. Pakken inneholder: 

 8 meldebokser 

 8 lyseblå mapper 

 8 kortstokker 

 2 Miniholdblokker 

 4 blyanter 

 Pris: 825,- kr pr pakke 

 

Ved kjøp av Bridgepakke – privat gir vi tilbud på våre 
bridgebord (se bildet): 1.500,- kr pr bord. 

Ved kjøp av Bridgepakke – privat gir vi tilbud på våre 
bridgeduker: 220,- kr pr duk. 

Luksus Bridgepakke – privat 
Vi tilbyr også en luksusvariant av bridgepakken som 
inneholder alt for å kunne spille bridge hjemme hos deg selv. 
Pakken inneholder: 

 8 meldebokser i tre med plastikk meldekort 

 8 mapper i kunstlær 

 8 kortstokker 

 2 Miniholdblokker 

 4 blyanter 

 Pris: 1.250,- kr pr pakke 

 

Ved kjøp av Luksus Bridgepakke – privat gir vi tilbud på våre 
bridgebord (se bildet): 1.500,- kr pr bord. 

Ved kjøp av Luksus Bridgepakke – privat gir vi tilbud på våre 
bridgeduker: 220,- kr pr duk. 
 

Spill Bridge 1-4 Fasitkortstokker 

 

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

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

 

Bridgemateriell kjøpes i Idrettsbutikken – www.idrettsbutikken.no / tlf. 62 95 06 30 
 

  

http://www.idrettsbutikken.no/Bridgeforbundet
http://www.idrettsbutikken.no/
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MEMORIES OF TROMSØ
For the first time since 1969, Norway hosted a major
international tournament, the European Open
Championships. I hope most of the players enjoyed
our largest polar city, despite the fact that the midnight
sun was reluctant to show itself more frequently.

My first board shows the kind of chances you feel
inclined to take in your hunt for results at matchpoints:

Dealer North. NS Vul.

[ J 7
] 7 6 4
{ 9 6
} A 7 6 5 4 2

[ A K Q 6 4 3 2 [ 9
] 8 ] A K J 5 3 2
{ J 8 4 { A Q 10 3
} K 3 } J 9

[ 10 8 5
] Q 10 9
{ K 7 5 2
} Q 10 8

In the initial stages of the qualifying for the Senior
Pairs, I felt that we had not done too well and were in
need of a good board. Consequently, the bidding went:

West North East South

— Pass 1] Pass
1[ Pass 2{ Pass
3} Double 3] Pass
3NT Pass Pass Pass

North led a club to the nine, ten and king, and I rattled
off the spades, to reach this end position:

[ —
] 7
{ 9 6
} A 7 6

[ 2 [ —
] 8 ] A K J
{ J 8 4 { A Q 10
} 3 } —

[ —
] Q 10 9
{ K 7
} Q

On my ultimate spade, South had to discard his queen
of clubs. The ace, king and knave of hearts brought
South in, and she had to lead diamonds into dummy’s
ace-queen. Twelve tricks produced an 80 percent
score to secure us a place in the semifinals.

In the Open Pairs final our superstar Espen Lindqvist
earned a complete top on this board against the
winners Bessis and Volcker:

Dealer North. Neither Vul.

[ J 10 8 2
] A Q
{ 8 6 4
} 10 7 6 4

[ 6 4 [ K Q 9 7 5
] K J 9 5 2 ] 8 6 4
{ A K 10 5 2 { J 7
} J } 5 3 2

[ A 3
] 10 7 3
{ Q 9 3
} A K Q 9 8

West North East South

Bessis Brogeland Volcker Lindqvist
— Pass Pass 1NT
2] Double Pass 3}
Pass 3NT Pass Pass
Pass

West led the ace of diamonds. When East produced
the knave, West shifted to a heart, won by dummy’s
queen. Lindqvist cashed his clubs and, after the
penultimate one, the position was:

[ J 10 8 2
] A
{ 8 6
} —

[ 6 4 [ K Q 9 7
] K J 9 ] 8 6
{ K 10 { 7
} — } —

[ A 3
] 10 7
{ Q 9
} 9

On the last club, West discarded a spade and Lindqvist
took full advantage by leading to the ace of hearts,

LETTER FROM NORWAY
Knut Kjærnsrød,

Tored, Norway
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coming back to the ace of spades and endplaying West
with a heart. West had to give away the ninth trick to
the queen of diamonds.

Lindqvist and his partner Boye Brogeland produced a
defence that gave them a 90 percent score against a
top Bulgarian pair, Gunev/Nanev:

Dealer North. Neither Vul.

[ J 9 7 4
] 8 5 3
{ 9 6 5 4
} K 9

[ K 10 2 [ 8 6 5
] A Q 9 ] K J 7 4 2
{ 10 { A J 3
} A Q J 6 4 3 } 5 2

[ A Q 3
] 10 6
{ K Q 8 7 2
} 10 8 7

West North East South

Nanev Lindqvist Gunev Brogeland
— Pass Pass 1{
2} 3{1 Pass Pass
Double Pass 4] Pass
Pass Pass
1. Pre-emptive, not invitational opposite 18-19

Brogeland thought that East/West might have six club
tricks along with five heart tricks and thus elected to
lead the ace of spades. Linqvist encouraged, so Brogeland
continued with the three of spades to dummy’s king.
Gunev played the ace of trumps and the nine to the
knave. A club to the queen was ducked without a flicker
by North! The bidding and play strongly indicated the
king of clubs to be in South’s hand, so declarer played
the queen of hearts to his king and took a second club
finesse. Lindqvist took his now-bare king and played a
diamond, ducked to Brogeland’s queen, who cashed his
queen of spades for one down. Eighteen of 19 other
declarers made 11 or 12 tricks!

Peter Marstrander and Rune Andersen defended our
Norwegian colours in the Senior World
Championships in Chennai.

Dealer South. Both Vul.

[ A K J 9 6
] K Q 10 6
{ 7
} Q 9 4

[ 10 5 3 2 [ 7
] — ] 9 5 4 2
{ A Q J 10 { 8 6 5 3 2
} K J 10 8 3 } 7 5 2

[ Q 8 4
] A J 8 7 3
{ K 9 4
} A 6

West North East South

Andersen Marstrander
— — — 1NT
Pass 2} Pass 2]
Double Redouble 3{ Pass
Pass 4NT Pass 5]
Pass 6] Pass Pass
Pass

On their home ground in Tromsø, Andersen/
Marstrander were brilliant in the Open Pairs final and
finished only millimetres out of the medals.
Marstrander played like a true champion on this board
from the final:

West started with the three of spades, and the king
of hearts revealed the trump position. Marstrander
proceeded to cash all his trumps and spades to reach
this position:

[ 9
] —
{ 7
} Q 9

[ — [ —
] — ] —
{ A 10 { 8 6
} K 10 } 7 5

[ —
] —
{ K 9
} A 6

Marstrander discarded his nine of diamonds, and West
was defenceless. He elected to discard a diamond, was
thrown in and had to lead away from his king of clubs.

Finally I present a Devil’s Coup, executed by Geir
Brekka:

Dealer East. EW Vul.

[ A 8 7
] A 9 5
{ Q 6
} A 8 6 3 2

[ Q 6 5 [ J 3
] 8 6 4 ] K 7 2
{ 9 7 5 { 10 4 3 2
} K J 10 7 } Q 9 5 4

[ K 10 9 4 2
] Q J 10 3
{ A K J 8
} —

West North East South

— — Pass 1[
Pass 2NT1 Pass 4}2

Pass 4] Pass 6[
Pass Pass Pass
1. FG spade raise, 3+ spades
2. Club void



West led a heart. Brekka took dummy’s ace and played
the ace of clubs (discarding a heart), club ruff, diamond
to the queen and another club ruff. Brekka then played
high diamonds (discarding a heart from dummy on
the third) and, on the last one, West wrongly elected
to discard a heart, and dummy’s last heart was thrown.
Geir trumped a heart and trumped a club low to reach
this position:

[ A 8
] —
{ —
} 8

[ Q 6 5 [ J 3
] — ] K
{ — { —
} — } —

[ K 10
] J
{ —
} —

On the knave of hearts West had no adequate answer.
If he had trumped high, Brekka would have finessed
the knave of trumps or ruffed a club. With a trump
loser and the heart finesse wrong he’d made all 13 tricks!



Bridge for Alle 2016 
Tenerife 4. – 23. januar. 

Kjøpe eller leie hus/leilighet på Tenerife 

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

Gourmetland 

Er en kjede som har et stort antall restauranter i Los Cristianos/Las Americas området. Kjeden 

har velvillig gitt premier til turneringene med middag for to.  Våre deltakere vil få en 

rabattkupong som kan benyttes ved besøk på kjedens restauranter. På Taurus som ligger i 2. 

etasje over spillelokalet på Atlante, gir de 20 % rabatt, og 15 % på de andre restaurantene. Av 

disse nevner vi spesielt Love India som ligger i Las Americas – meget god mat og fin service. 

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



