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Svært vellykket januarfestival 
Årets festival i Los Cristianos på Tenerife hadde en liten økning i forhold til 
fjorårets rekordfestival. I alt hadde vi 1428 deltakende par i tre puljer i 
løpet av de tre ukene. Takk for denne gang og velkommen tilbake! 

Velkommen tilbake til Paradise Park Fun Lifestyle Hotel! 
og nok et jubileum. Novemberfestivalen i 2020 blir arrangert for niende 
gang og er også den 20. Bridge for Alle festivalen på i Los Cristianos! 

 

 

XI Paradise Park 
and 

NBF Bridge Festival 
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Noen bilder 

Her er noen flotte bilder som Lise Kjærnsrød har tatt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotograf: Lise Kjærnsrød 
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XI Paradise Park og NBF Bridgefestival 

TAKK FOR NÅ!! 

For 11. gang er det tid for å avrunde her fra en av de spanske hundeøyene, og for mitt vedkommende er 
det den nest siste som en av de hovedansvarlige. 
Det er imidlertid ingen grunn til uroe seg for festivalens framtid. Interessen er stadig overveldende, mer 
enn 330 deltakere fant veien hit denne gangen. Det er rekord, og vi hadde totalt 52 par flere i årets 
turneringer enn i fjorårets – også rekord. 
 
Vi har en dyktig stab som jeg omtalt mer utførlig annet sted i bulletinen, og vi har stadig et utmerket 
samarbeid med hotellet. Hotellet står for øvrig foran en omfattende oppussing, et arbeid dere som 
gjester vil nyte godt av framover. Vi har kikket på noen av de rommene som allerede er ferdige, og det 
ser veldig bra ut. 
 
En periode hadde vi dessverre en del sykdom blant deltakerne. Dette skyldtes et virus som var i «omløp» 
på hele øya og hadde ingen ting spesifikt med hotellet å gjøre. Vi har vel kanskje hatt bedre januar-vær 
under noen av de tidligere festivalene, men soltimer har det tross alt vært plenty av, selv om morgenene 
kan ha vært ganske kjølige. Regn har vært nesten fraværende – kun èn kveld kom det litt, så langt jeg 
har observert. 
 
Et gledelig faktum er at vi har hatt veldig få problemer med alkoholkonsumering i år – det setter vi stor 
pris på! 
 

Takk for denne gang og velkommen tilbake både i november og januar! 

 
 

 

 

Knut Kjærnsrød 
Bulletinredaktør 

Per Bryde Sundseth 
Arrangementsansvarlig 

Stor takk til staben! 

Bridge for Alle på Tenerife har blitt et stort og omfattende arrangement. Uten en velfungerende stab 
ville det være umulig å gjennomføre det på en tilfredsstillende måte, men det har vi til de grader. Det 
er til og med noen som bruker ferien til å gjøre en ubetalt innsats. Kortleggerne våre: Rita Danielsen, 
Bjørg Sundseth, Lise Kjærnsrød, Matias Stokke og Gøran Forsgren har gjennom disse tre ukene klargjort 
mer enn 11.000 spill! Gerd Teigen har vært utrettelig på farten i Atlante med utlegging og innsamling av 
spill, klargjøring av bordene ute med duker, meldebokser og bridgemater, og har i den sammenheng gått 
nesten 150.000 skritt under festivalen! 
 
Are Utvik, Sigmund Bakke, Tom Danielsen og Matias Stokke har vært profesjonelt dyktige 
turneringsledere. Eli Ann Bakke har vært konstant på farten for å ordne parkombinasjoner, ivareta 
økonomien og holde orden på hvem som til enhver tid er til stede i turneringene. 
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Sten Bjertnes er kontorets representant på stedet og gjør en stor jobb med den tekniske redigeringen av 
bulletinen, samt bistår på alle felt der det er nødvendig. 
 
VEL BLÅST! 
EN STOR TAKK TIL DERE ALLE! 

Staben 2020 

Årets januarfestival er den ellevte i rekken på Paradise Park. Staben 2020 er en rutinert gjeng – Knut og 
Per har stått bak arrangementet av alle de 19 Bridge for Alle festivalene som Norsk Bridgeforbund har 
arrangert på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos – åtte novemberfestivaler og elleve 
januarfestivaler. Her er en bildepresentasjon av staben. Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth har i 
2020 hatt med seg i staben: 
 

    

Eli Ann Bakke Are Utvik  Sten Bjertnes Tom Danielsen 

   

 

Sigmund Bakke Matias Stokke Gerd Teigen  

    

Bjørg Sundseth Lise Kjærnsrød Rita Danielsen Gøran Forsgren 
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Bridgen i uke 1 

Så var vi i gang, og det med nesten nøyaktig like mange par som for et år siden. 50 par i A og 21 i C gir 
en total på 71, ett mindre enn i 2019. En del møter som vanlig opp uten makker, og i noen tilfelle må vi 
da stille opp fra stabens side. Den jobben påtok Sten Bjertnes seg denne åpningsdagen, og det gjorde 
han med bravur. Sammen med Per Mælen sikret han seieren med 64.82 %.  På slutten var de hardt 
presset av Rønnaug Asla og Svein Markussen som noterte 64.29. Den tredje pallplassen tok Lisbeth Aulid 
Eide og Gorm Norstad med 61.77. 
Det ble også jevnt i C. Her triumferte Halvor Fjørtoft og Halvard Holdaas med 62.96, fulgt av Kirsti 
Kvalheim og Liv Melander med 60,65. Stig Rune og Jorunn Ofstad sikret tredjeplassen med 59.72 % 
To av spillene var interessante utfra et sikkerhetsperspektiv: I spill 13 var nesten hele salen i 4 hjerter, 
men hele 12 par gikk bet. 
N/Alle 

 A87     62 

QT9654   A873 

KT3    A72 

5    AQ84 
Uansett hvilket utspill du får, er det sikkert spill for å unngå to tapere å spille hjerter til åtteren. Kan 
Syd stikke den, faller den siste honnøren på esset. De som gikk bet har nok spilt hjerter til esset. 
I spill 9 er det stor forskjell på å spille lag og par: 

N/Ø-V   85 

  Q973 

  --- 

  AQJ8764 

 Q642    AK7 

AJT84   6 

K7    AQT9852 

K3    T2 

   JT93 

  K52 

  J643 

  5 
Nord åpner med 1 kløver, og du havner i 3 NT som Vest. Du får spar åtte ut til bordets ess, og så var det 
fortsettelsen. Spiller du lagturnering, er det helt safe å spille ruter til syveren. Kan Nord stikke den, er 
kløver konge beskyttet, og denne gang ender det med 11 stikk. I par er det neppe riktig å spille slik, for 
da taper du et stikk i forhold til alle som har spilt ruteren fra toppen, og den ikke sitter 4-0 som her. 
Flere hadde innfunnet seg i løpet av mandagen, så tirsdagsturneringen omfattet hele 56 par i A og 22 i 
B.  Det var samtidig simultanturnering. 
A -gruppa ble overlegent vunnet av Ragnar Davidsen – Johan Finnanger 66,36 % foran Rønnaug Asla – 
Svein Markussen og nok et ektepar på tredje, Unni og Jan Mikkelsen, henholdsvis med 61.96 og 59.80. 
B-gruppa fikk en like overlegen seier. Der vant Dag Eriksen – Ellen Skjæveland med 65.0, mens Halvor 
Fjørtoft – Halvard Holdaas noterte 60.4 og Mette Hugin – Ingeborg Haakenstad 55.4. 
På landsbasis ble Ragnar og Johan nr 6 blant 324 par, Jan og Unni kom på 15. og Rønnaug og Svein på 17. 
plass. B-vinnerne Dag og Ellen ble nr 23. 
I spill 10 fikk ikke Einar Asbjørn Brenne noe hjelp fra motparten, men klarte likevel å hale i land 11 stikk 
med god spilleføring. 
Meldingene gikk: Ø  V 
   1 ru  1 sp 
   2 ru  2 hj 
   2 sp  3 kl 
   3 NT  pass 
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Ø/Alle   Q75 

  943 

  QT3 

  9543 

 AKJ83    92 

AQ75   K6 

5    AJ9862 

K86    AJ2 

   T64 

  JT82 

  K74 

  QT7 
Der kløver kom ut, ble det 11 automatiske stikk når sparen satt gunstig, men Randi Olsen unngikk den 
fellen og startet med hjerter knekt som løp til kongen. 
Spar til knekten ble stukket med damen, og ruter ti kom i retur til esset. Når r resten av sparene nå ble 
spilt, kom Syd i kastproblemer. Randi lempet korrekt ruterne sine, men Einar Asbjørn tolket situasjonen 
rett og spilte henne inn på den fjerde hjerteren slik at hun måtte spille kløver opp i saks. Håndteringen 
var verd + 9 i regnskapet skulle det vise seg. 
Mix har alltid vært populært her på Tenerife, og årets første utgave bekreftet så absolutt det. Hele 61 
par stilte til start i Atlante, og da de 24 spillene var unnagjort, sto Anne Britt Andreassen og Johnny 
Nordal igjen som overlegne vinnere med 65.44 %.  Jean og Marit Perrone tok sølvet med 61.40, mens 
Unni og Jan Mikkelsen noterte 59.94 på tredje plass. 
I åpen klasse stilte 28 par, og her ble det en ny seier til Ragnar Davidsen, denne gang i par med Pål Arne 
Mediå. 61.70 % var seiersresultatet, mens Per Heide – Inge Nordeide noterte 60.42 og Thorbjørn Ravlo – 
Oddbjørn Ovesen 59.78. 
Iblant kan en misforståelse føre til et uventet godt resultat: 
Spill 23 

V/Alle   AKQJ2 

  KJ 

  Q 

  AKQ93 

 983     764 

QT642   --- 

KJ83     AT964 

T    86542 

   T5 

  A98753 

  752 

  J7 
Syd åpnet med 2 ruter som ble forklart som svake 2. Nord med sin kanonhånd hoppet rett i Blackwood, 
og la kontrakten i 6 NT etter å fått beskjed om ett ess. Den kontrakten burde jeg selvfølgelig ha doblet 
for å få ruter ut, men passet feigt, og etter sparutspill var det duket for 12 stikk og akkurat null poeng 
for oss. Etter dobling tar vi fire bet, og akkurat null poeng for N-S. Syd hadde ment 2 ruter som Multi, 
men det kunne jo ikke Nord vite. Vet han det, blir kontrakten 6 hjerter, og det ender med to bet. 
Torsdag 8.1 gikk årets første handikapturnering av stabelen med 58 par i A og 22 i B. Gro og Kåre 
Tjeltveit tok en relativt klar seier i A med 64.59 % foran Halvor Fjørtoft – Halvard Holdaas med 62.79 og 
Ragnar Davidsen – Sigurd Frydenlund med 61.43. 
I B vant Kristin og Kjell Vigander med 61.10, et par millimeter foran Harald Tømmerbakk og Sissel 
Halvorsen på 61.03. Tredjeplassen gikk til Odd Erik Kvamseng og Hanne Grethe Morch med 58.81. 
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I spill 21 måtte du passe deg for ikke å legge forholdene til rette for en skvis: 

V/Alle   Q84 

  JT983 

  JT93 

  T 

 A75     K2 

K7    A654 

K62    87 

QJ632   AK854 

   JT963 

  Q2 

  AQ54 

  97 
Ved det bordet jeg så på gikk meldingene: 
Ø V 
1 kl 1 ru 
1 hj 3 NT 
Nord spilte ut hjerter knekt som gikk til kongen, og Anders Klovning tok sine kløverstikk, mens Nord 
kastet to rutere, en hjerter og en spar, mens Syd kvittet seg med hjerter dame, en ruter og en spar. Nå 
fulgte spar til esset og en hjerter til dukk. Nord fortsatte med ruter til Syds ess, og nå er sannhetenes 
time kommet. Syd må spille mer ruter, men når han fortsatte med spar til bordets konge, ble det ikke 
flere stikk på N-S. Hjerter ess skviste Syd, og da han la sin siste spar, kastet Klovning sin lille ruter og tok 
de to siste stikkene med ruter konge og spar fem. 20 poeng kostet det eventyret. 
Fredag 10 og lørdag 11.1 var det tid for årets første hovedturnering som samlet 63 par i A og 32 i B. 
Dessverre fikk vi et sykdomsutbrudd med magetrøbbel som sendte en del til sengs i løpet av fredagen, så 
det ble en liten utfordring å få mikset parene på lørdag, men det gikk greit til slutt. 
Turneringen ble et godt eksempel på at det lønner seg å stå på selv om det ser mørkt ut. Fredag gikk det 
meste imot meg og makker Per B. Sundseth, og etter 12 spill lå vi faktisk helt sist. Det rettet seg litt mot 
slutten av dagen, og vi fikk så vidt hodet over middels. Lørdag, derimot, var kort og motstandere 
atskillig snillere, og da de kom og sa det var slutt, lå vi helt i den andre enden. Seier på 57.85 %. Jon Egil 
Furunes og Lars Larsen ble nummer to med 56.85 og Einar Asbjørn Brenne – Per Heide nummer tre med 
56.27. 
I B-klassen vant Erlend Marius Henriksen og Ruth Tjensvoll klart med 62.34 %, fulgt av Arne H. Laberg – 
Henrik Rønningen på 58.38 og Kristin og Kjell Vigander på 58.01. 
Dette spillet kom mot slutten av fredagen og ga signaler om at ting var i ferd med å gå i riktig retning: 
Spill 24: 

V/ingen  K873 

  AJ85 

  Q2 

  AQ6 

 A52     QJ6 

3    42 

AK963   J874 

K942    JT53 

   T94 

  KQT976 

  T5 

  87 
Meldingene gikk: 
V  N  Ø  S 
1 ru  dobl  pass  1 hj 
2 kl  2 hj  3 ru  3 hj 
Pass rundt 
Jeg spilte ut ruter ess og konge, og makker la ruter knekt som indikerte sparskift. Liten spar gikk til 
knekten, og makker returnerte trumf. Syd spilte i tidens fylde spar ti, og etter liten fra meg, fikk den 
løpe til damen. Dermed ble det tre sparstikk og bet. 
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Lørdagen startet like bra: Spill 27  

S/ingen  Q7532 

  9632 

  KQ54 

  --- 

 AKT8    J9 

J85    QT 

J83    AT976 

KT6    9874 

   64 

  AK74 

  2 

  AQJ532 
Meldinger: 
S  V  N  Ø 
1 kl  1 sp  pass  pass 
Dobl  pass  pass  2 ru 
2 hj  pass  4 hj  pass rundt 
Spar ess ut og skift til ruter til konge og ess. Øst trodde naturligvis at innmeldingen var på 5-kort og 
fortsatte ruter. Dermed forsvant spartaperen. Hjerter til kongen og kløver til stjeling. Ny hjerter til esset 
og kløver ess og kløver dame. Kongen kom på, og dermed var det bare ås stjele i bordet, spille en spar 
til trumf og fortsette med godspilte kløvere. Vest fikk et trumfstikk, men utgangen var et faktum 
sammen med 28 plusspoeng. I nest siste runde møtte vi lederparet, og dette spillet avgjorde definitivt til 
vår fordel: 
45 

N/Alle   AQ98764 

  7 

  T83 

  KJ 

 J5     K32 

AKQ86432   J92 

A2    9 

A8    Q75432 

   T 

  T5 

  KQJ7654 

  T96 
N  Ø  S  V 
1 sp  pass  2 ru  4 hj 
4 sp  5 hj  pass rundt 
Nord startet med spar ess som jeg la knekten på. Det kom skift til ruter, og da var det en enkel sak å 
stjele en ruter i bordet og spille trumfen til bunns. Nord ble skvist i spar og kløver for 12 stikk, og nok en 
gang kunne vi innkassere 28 plusspoeng. 

Bridgen i uke 2 

Deltakerantallet økte betraktelig i den andre uka vår, og dermed ble det nødvendig med inndeling i tre 
puljer. Inndelingen skjedde grovt sett på bakgrunn av handikapp. Inntil ca 20 i A, 20-40 i B og høyere i C. 
C-gruppa spilte i Mabel med 34 par, og vinnere ble Tone Fodstad og Bjørg Toresen med 62.44 %. Kirsti 
Kvalheim og Liv Melander noterte 61.95 på andre plass, bare en hårsbredd foran Lene Granum og Bjørg 
Opedal på 61.69. 
I B-gruppa med 42 par ble det overlegen seier til våre svenske venner Kjell og Tord Bodin med 62.84. May 
Britt Bjorøy og Sigbjørn Færøvik ble nummer 2 med 58,24, og Jens Kaltenborn – Erik Hegbom tok den 
tredje pallplassen med 56.98. 
A-gruppa samlet 39 par og ble toppet av Helge Stanghelle – Einar Asbjørn Brenne med 62.55. Erik 
Jørgensen – Siri Drivdal noterte 61.27 og Ragnar Davidsen tok nok en framskutt plassering, denne gang 
sammen med Robert Althe og kom i mål på 60.33. 
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Det var samtidig simultanturnering med 332 par, der Kjell og Tord havnet på en meget sterk 4.plass. 
Helge og Einar Asbjørn ble nummer 11 og Erik og Siri nummer 13. C-vinnerne Tone og Bjørg endte på 49. 
plass. 
Det var også landskamp mot Sverige med totalt 862 par. Kjell og Tord fikk en meget respektabel 11. 
plass, mens Helge og Einar Asbjørn ble nummer 36 og Siri og Erik nummer 40. 
På spill 6 måtte du være oppmerksom i stikk tre: 

Ø/Ø-V   QT942 

  J4 

  A2 

  KJT7 

 753     AK6 

AQ7    K86532 

KQ963   T 

9    AQ3 

   J8 

  T9 

  J754 

  86542 
Ved bordet jeg så på, ble det meldt til en naturlig kontrakt: 
Ø  S  V  N 
1 hj  pass  2 ru  dobl 
3 hj  pass  4 hj  pass rundt 
Spar knekt kom ut esset, og ruter ti gikk til konge og ess. Nå kom en kløver i retur, og du må passe på å 
ta finessen. Nord har doblet opplysende, og det kan han umulig ha gjort uten kløver konge. Hvis du 
stikker med esset og stjeler to kløvere i bordet, vil du tape et trumfstikk. På tredje ruter fra bordet 
setter Nord i hjerter knekt, og tieren vokser hos Syd. Hvis du i stedet prøver å stjele deg inn i spar, vil 
også Syd få for tieren. 11 stikk ga minus 11, mens 12 stikk gir +3. 
Tirsdag 14.1 var det klart for handikapp-turnering, og oppslutningen ble ikke større enn at en bestemte 
seg for å spille i to puljer. A-gruppa i Atlante samlet 74 par, og vinnere ble Ketil Andrè Olsen og Stein 
Bjerkset med 64.35. Det er verd å merke seg at på scratch-resultatet noterte de formidable 71.41! 
Stein Furuseth – Ivar Pedersen fikk 63.69 på andre plass mens Anne Britt Andreassen og Birgit Nesseth 
oppnådde 60.42. 
I B-gruppa i Mabel var det Mette Hugin – Liv Kongelf som stakk av med seieren på 63.36, en hårsbredd 
foran Grethe Torp og Ola-Martin Rokke med 63.21. Bibbi Klette og Annbjørg Sveen tok tredjeplassen med 
60.16. 
I spill 10 betydde skiftet i stikk to en forskjell på hele tre stikk og i overkant av 60 poeng! 

Ø/Alle   --- 

  AJ86532 

  87 

  AJ93 

 QT4     J97532 

K97    4 

AT    QJ532 

KT865   Q 

   AK86 

  QT 

  K964 

  742 
Nord havnet i 4 hjerter og kløver dame ble spilt ut og fikk beholde stikket. Nå kom sparskiftet, og Hans 
Melby tok godt vare på sjansene. På spar ess, konge forsvant ruterne, og så fikk hjerter ti løpe. Nå spilte 
han kløver til knekten, kløver ess og kløver til stjeling. Jeg fikk for hjerter konge, men 11 stikk ble 
resultatet. Det hjelper ikke å dekke med hjerter konge. Da kommer bordet inn igjen på damen og kløver 
spilles til finesse. Jeg får et kløverstikk i stedet for et trumfstikk. Men se hva som skjer hvis det kommer 
ruter dame i stikk to: Hvis bordet ikke dekker, blir det bare èn bet, men dekkes med kongen tar jeg for 
ruter ti og spiller kløver til stjeling hos makker. Når ruter knekt nå spilles, må jeg også få et trumfstikk 
og to bet. 
Onsdag 15.1 var det klart for ny mix-turnering, og 70 par møtte opp i Atlante. Grethe Teksum og Bjørn 
Dufseth gjorde kort prosess med motstanderne og tok en overlegen seier med 68.20 %. Svein Markussen – 
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Rønnaug Asla noterte 63.66 på andre plass, og den siste pallplassen gikk til Erik Jørgensen og Siri Drivdal 
med 60.29. 
I Mabel var det åpen pulje med 35 par, og seieren ble like overlegen her. Jeg hadde gleden av å spille 
med Øyvind Haga, og han gjennomførte en meget solid turnering. Vi endte på nesten eksakt samme 
prosent som vinnerne i mix – 68.23 %. Min faste makker Per Bryde Sundseth spilte med Ivar Pedersen og 
noterte 61.31, en liten tå foran Hallgeir Gåsø og Frode Tveito på 61.07. 
I spill 18 la makker inn en meget strategisk melding som gjorde livet surt for motstanderne: 
Ø/N-S 

   AT75 

  A4 

  3 

  AK9653 

 J832     64 

Q8632   K97 

Q    AJ87642 

JT4    7 

   KQ9 

  JT5 

  KT95 

  Q82 
Jeg åpnet som Øst med 3 ruter, Syd hadde ikke til å gå inn, og nå sa makker 4 ruter på sin singelton. Det 
gjorde det også vanskelig for Nord som etter moden overveielse valgte å passe. Tre bet ga oss + 12 på 
spillet, men selv om Nord klarer å si 5 kløver, får vi + 7. 
På spill 24 var det også på sin plass å være aktiv: 

V/Ingen  A54 

  J72 

  AT732 

  T8 

 Q932    K6 

QT854   K94 

96    Q85 

A6    KJ932 

   JT87 

  A3 

  KJ4 

  K1065 
Meldingene gikk: 
V  N  Ø  S 
Pass  pass  1 kl  pass 
1 hj  pass  2 hj  dobl 
Pass  3 ru  pass  pass 
3 hj  pass rundt 
Ruter ess ut, ruter til dame og konge og ruter knekt som ble trumfet. Med påpasselig motspill gikk Vest 
etter hvert en bet, og vi kunne notere + 8. Hvis vi passer ut 2 hjerter, får vi samme poeng med motsatt 
fortegn. 
Torsdag 16.1 ble dets pilt i tre puljer til tross for at vi «bare» hadde 105 par totalt. Vinnerscorene ble 
spesielt høye den dagen, og den aller beste hadde Einar Asbjørn Brenne og Lars Frøland der de toppet 
med 70.17 % i A-gruppa. Liv Strøm og Jarle Bogen samlet sammen 61.93 og på tredje kom Tore Bårdsen 
og Jarle Haddeland med 60.06. Terje Røsholt og Lars Johan Hellenes vant B-gruppa med 38 par på 66.20 
foran Vigdis Loftsnes og Arve Henden på 60.19. Der gikk bronsen til Jan H.  og Randi Marie Olsen 59.95. 
Seieren i C med 36 par gikk til Rolf Lassen Lersbryggen og Wenche Austad Lersbryggen med 69.50 %. 
Toere ble Frode Rostad og Per B. Sundseth med 67.67, mens den siste pallplassen tok Trude Moldenæs og 
Erling Selfors seg av med 60.89. Torsdagen var og simultanturnering, og her tapetserte Bridge for Alle 
pallen. Rolf og Wenche noterte 72.55 % og var aller best av de 424 parene som deltok. Vinnerne i A, 
Einar Asbjørn og Lars noterte 71.80 på 2. plass, mens Frode og Per B hadde 71.16 på den tredje 
pallplassen. Vinnerne i B, Terje og Lars Johan ble nummer 10 med 65.01 
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I spill 12 fikk de aller fleste som spilte 3 NT, 12 stikk: 

V/N-S   K64 

  QT7 

  Q4 

  T7643 

 53     A7 

AJ8    5432 

AT8763   K92 

92    AKJ8 

   QJT982 

  K96 

  J5 

  Q5 
Syd spilte ut spar dame, og Øst gikk på ruteren som satt snilt. Her er det å være nøyaktig i markeringene 
som gjelder. På tredje ruter bør Syd legge spar knekt som må bety at han har noe i hjerter. Dermed kan 
Nord kaste sine spar, samt en hjerter og holde på tieren fjerde i kløver. Det betyr at Øst kun får 11 stikk, 
og N-S en god slump med poeng. 
Den andre hovedturneringen ble spilt fredag 17. og lørdag 18, og var delt inn i tre puljer. På forhånd 
følte vi oss ganske sikre på at deltakerrekorden skulle ryke, men den gang ei. Med totalt 114 par var vi et 
halvt bord unna fjorårets toppnotering. Vi tangerte for øvrig den på mandag 13. I C-puljen var Rolf og 
Wenche Lersbryggen suverene og vant med 59.57, foran Trine Furunes – Geir Harald Moen med 57.94 og 
Håvard Nordvik – Anders Klovning som noterte 57.10. 34 par deltok. 
B ble den største puljen med 44 par, og helt overlegne vinnere ble Knut Kiste og Sverre Audun Haarde. 
De kom i mål på 64.80 % og var over 5 % foran Inge Jan Iversen og Leif Erik Bru. 59.59 ble resultatet for 
dem. Arvid og Britt Fredriksen tok den siste pallplassen med 55.78. I A-puljen med 36 par var det kamp 
til siste slutt. Jarle Bogen og John Roar Stein ledet store deler av turneringen, men ble i aller siste runde 
forbigått av hele tre par. Best av alle ble Sigbjørn Færøvik og Olav Molberg med 58.26. Geir Enge og 
Ketil Andrè Olsen fikk 57.93 på annen, og Sverre Johnsen – Per Løwe 56.47 på tredje plass. Vi lå svært 
dårlig plassert etter første dag, men flyten kom på lørdag, og vi spilte oss helt opp til 5. plass. Spill 44 er 
et eksempel på hvordan den kan gå når en sitter i «draget»: 

V/N-S   --- 

  85432 

  AK3 

  AQ753 

 Q94     AJT65 

JT6    AK7 

J742    Q8 

962    JT4 

   K8732 

  Q9 

  T965 

  K8 
Meldingene gikk: 
V N Ø S 
Pass 1 hj 1 sp 1 NT 
Pass 2 kl pass 2 hj 
Pass 3 kl pass 4 hj 
Pass rundt 
Jeg trodde makker hadde invitert til utgang med to gode farger, men han ville heller spille 
kløverkontrakt i stedet for hjerter. Med ruter dame ut og supersnill sits i alle farger gikk det hjem, og 
det var ikke mange poengene motparten fikk på det spillet. 
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I spill 23 måtte jeg jobbe for poengene: S/Alle 

   KT9 

  Q95 

  T6 

  AKJ95 

 Q6     A832 

T62    KJ3 

AKJ5    Q942 

QT63   87 

   J754 

  A874 

  873 

  42 
Jeg åpnet som Vest med 1 kløver, fikk 1 spar fra makker, og etter 1 NT fra meg, fristet makker med 2, 
en invitt jeg klokelig avslo med pass. 
Kløver ess ut og skift til liten hjerter som gikk til Syds ess. Kløver tilbake til nieren, og mer hjerter fra 
Nord til bordets knekt. Nå anså jeg det for svært sannsynlig at Nord også hadde plassert seg med konge i 
spar, siden han ikke snudde den fargen. Derfor tok jeg for hjerter konge og mine fire ruterstikk. Nord 
kastet en spar, men måtte la den lille kløveren gå, og dermed spilte jeg han inn på kløver der han tok to 
stikk, men måtte så spille spar fra kongen. 

Bridgen i uke 3 

Mandag 20.1 møtte totalt 108 par til start, fordelt med 30 i A, 41 i B og 37 i C. 
Vinnere i C-puljen ble Ann Sissel Ulseth og Ellen Røkenes med 62.45 foran Erlend Marius Henriksen og 
Ruth Tjensvoll med 61.47. Den tredje pallplassen gikk til Geir Westerheim og Bodil Knutsen med 60.08. 
B-puljen ble den jevneste vi har sett hittil, med 0,7 % forskjell på første og tredje. Tore Gåsø og Rune 
Leite Fredriksen trakk det lengste strået med 59.60, Arvid Fredriksen og Johan Finnanger noterte 59.00 
og Robert Hæreid og Henrik Rønningen 58.90 
Det ble jevnt i toppen også i A. Per Tjelmeland og Sverre Selfors vant på 60.45 foran Per Løwe og Åse 
Marit Hansen på 59.69. Til 3.plass var det et lite hopp. Hans Herman Kalhagen og Ludvig Langedal 
oppnådde 56.81. 
På spill 11 var det forbausende mange som havnet i 3 NT i stedet for den mye bedre kontrakten 4 spar: 
S/Ingen 

   T93 

  T5 

  T6432 

  965 

 A864    K752 

AQ432   97 

85    AKQ7 

84    AQ2 

   QJ 

  KJ86 

  J9 

  KJT73 
Når Syd åpner med 1 kløver, går Vest inn med 1 hjerter. Nå var det kanskje mange som hoppet til 3 NT 
fordi de var redd for at det skulle gå pass på 1 spar. Det er det ingen fare for. 1 spar er krav for en runde 
akkurat på samme måte som når det åpnes i 1 hjerter, og det svares 1 spar. 4 spar er minst 11 stikk, 
mens det er vanskelig å få mer enn 10 i NT. 
Tirsdag 21.1 samlet 55 par i A og 33 i B 
I B-gruppa seiret Arne Sandahl og Per Berge med 61.17 foran Laila Kvamsdal Skilbrei – Sonja Karin 
Hunderi med 59.38. Den tredje pallplassen gikk til Ragnhild Wenzell- Berit Eidsmo med 58.86. 
I A vant Jan H. Olsen – Randi Marie Olsen med 62.87, tett fulgt av Sverre Johnsen – Bjørg Lystad med 
62.01 og Pål Arne Mediå – Lars Frøland med 60.68. 
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I det aller siste spillet var det lurt å oppgradere Vest-hånden: V/Ingen 

   AT8 

  J7532 

  63 

  K98 

 QJ9     K64 

KQ8    T6 

AQ952   JT7 

63    AQJ74 

   7532 

  A94 

  K84 

  T52 
Geir Helgemo påstår at 14 hp og 5-kort «alltid» er 15, og hvis du hadde gjort det denne gangen, ville du 
åpnet med 1 NT og ikke hatt noe problem med å komme til 3 av den sorten. Med den snille sitsen og et 
naturlig utspill med hjerter til esset og mer hjerter, var det ingen kunst å snelle hjem 12 stikk. Halve 
feltet hadde stoppet under utgang, og det skal ikke underslås at hvis du bytter minorkongene, kan det bli 
tøft nok å få hjem 3. 
Den siste mixen i årets januarfestival samlet 60 par, og endte med komfortabel seier til Grethe Teksum 
og Bjørn Dufseth med 62.57. Det ble svært tett om andreplassen. Sverre og Trude Selfors snek seg en 
millimeter foran med 59.92, mens Stein Furuseth og Berit Eidsmo manglet 0,02 % på å tangere det 
resultatet. 
I Åpne pulje med 23 par ble Hallgeir Gåsø – Morten Hermansen best med 61.46 foran Einar Asbjørn 
Brenne – Per Bryde Sundseth med 60.24 og Jarle Heddeland. Sverre Audun Haarder ble nummer tre med 
59.38. 
Det var samtidig simultan som samlet 215 par på landsbasis, og Grethe og Bjørn kom best ut med 6.plass, 
mens Einar Asbjørn og Per ble nummer 9. 
I spill 7 var det kun tre par på landsbasis som kom seg til 7 ruter, og to av dem var her på Tenerife: Geir 
Westerheim – Bodil Knutsen og Thorleif Skimmeland – Øyvind Haga. S/Alle 

   A 

  AK732 

  AQT6 

  953 

 J876     QT9432 

T85    QJ4 

52    J94 

Q764   8 

   K5 

  96 

  K873 

  AKJT2 
Du kan jo ta med deg din makker og se om du kan finne en fornuftig vei til storeslemmen. 
Torsdag 23.1 ble det spilt i tre puljer igjen. 27 par i A, 30 i B og 37 i C. A-gruppa ble vunnet av Erik 
Jørgensen – Siri Drivdal med 62.50 foran Helge Stanghelle – Gerd Marit Harding med 60.24 og Hans 
Herman Kalhagen – Ludvig Langedal med 58.33 I B triumferte Ingeborg Grimsmo – Janne Sætereng med 
62.34. Andreplassen kapret John Roar Stein og Svein Weltzien med 61.20 mens Vigdis og Geir Harald 
Moen noterte 59.91 på tredje plass. I C var Geir Westerheim – Bodil Knutsen best med 61.92 foran 
Gunnar og Aud Hornseth med 59.70 og Vegard Ukkelberg – Hanne Grethe Morch med 58.56. 
I spill nr 5 var det ingen som fikk 12 stikk i sparkontrakt til tross for at nesten ingen fikk hjerter ut og 
mer hjerter til stjeling. N/N-S 
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   872 

  7 

  984 

  KQ9653 

 AJ965    KQ4 

54    KQT983 

AKT72   Q 

J    A74 

   T3 

  AJ62 

  J653 

  T82 
Med kløver konge ut, som mange fikk, må det være mulig å tråkle hjem. Ta for ruter dame i stikk to og 
spill spar konge og spar til knekten. Med sparen 3-2 kan du nå stjele en ruter, stjele en kløver hjemme 
og ta ut siste trumf. Ruteren står, og du gir bare bort for hjerter ess. 
Fredag 24. og lørdag 25.1 gikk den siste hovedturneringen i årets januar-festival, og den ble spilt i tre 
puljer. 
I C deltok 34 par, og her var det ganske tidlig klart at det ville være to par som kjempet om seieren. 
Lene Granum – Liv Melander og Arne Sandahl – Per Berge fulgte hverandre som skygger, og det var til 
slutt førstnevnte som stakk av med hotelloppholdet med scoren 63.61. Gutta måtte nøye seg med 61.21 
og sølvplass. Den tredje pallplassen tok Bente Fjælberg og Pauline Dahle med 56.45. 
I de to andre puljene ble det atskillig jevnere i toppen.  B-gruppa talte også 34 par, og her ble 
differensen mellom første og tredje til slutt kun 0.41% 
Olav Ringvoll og Bente Irene Holmen endte øverst med 57.78, Rolf Sjødal og Elisabeth Græsholt Sjødal 
fikk 57.55 og Jan H. og Randi Marie Olsen noterte 57.37. 
A-gruppa omfattet 26 par.  Rønnaug Asla og Svein Markussen ledet mesteparten av dag 2 og halte også til 
slutt i land seieren med en score på 57.38. Bjørn Olav Sørensen – Johnny Holmbakken fikk 56.55 på 
annenplass og kun 0.04 % lenger kom Thorleif Skimmeland og Øyvind Haga. 
Dette spillet avgjorde førsteplassen. 
I nest siste runde møttes gull og bronsevinnerne – spill 44, V/N-S 

   A105 

  A853 

  Q2 

  J1042 

 Q862    743 

Q9    J107 

AJ106   9753 

A76    985 

   KJ9 

  K642 

  K84 

  KQ3 
Vest åpnet med 1 ruter, etter to passer meldte Rønnaug 1 NT, og Svein heiste til 3. Spar ut til knekten, 
og Øyvind stakk tredje kløver. Mer spar til kongen, og Rønnaug spilte ruter til damen og tok for kløver 
knekt med hjerteravkast. Liten hjerter til kongen, og nå må Øyvind legge damen for å hindre innspillet. 
Det gjorde han ikke, og i neste stikk kom han inn på den. Det betød 10 stikk og +7 for N-S i stedet for 
minus 5. 
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Gave premier 

 Paradise Park Fun Lifestyle Hotel stiller med 1 ukes fritt 
opphold med halvpensjon (50% hvis bruk under festivalene i 
november 2020 og jan 2021) til vinnerne i hovedturneringene i 
alle klasser. Nedenfor bilder av vinnerne av 
hovedturneringene: 
 

Vinnere av hovedturneringer 
   

Vinnere 1. hovedturnering A-B 
Knut Kjærnsrød-Per B. Sundseth 
Oppholdet gikk til # paret på 2.plass 

 Vinnere 1. hovedturnering C 
Ruth Tjensvoll-Erlend Marius 
Henriksen 

   

Vinnere 2. hovedturnering A 
Olav Molberg-Sigbjørn Færøvik 

Vinnere 2. hovedturnering B 
Sverre Audun Haarde-Knut Kiste 

Vinnere 2. hovedturnering C 
Rolf Lassen Lersbryggen- 
Wenche Austad Lersbryggen 

   

Vinnere 3. hovedturnering A 
Rønnaug Asla-Svein Markussen 

Vinnere 3. hovedturnering B 
Bente Irene Holmen-Olav Ringvoll 

Vinnere 3. hovedturnering C 
Liv Melander-Lene Granum 

  

http://www.hotelparadisepark.com/
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Gavepremier fra Storefjell 

Storefjell 1001 Resort Hotel ga to premier til vår januarfestival 2020.  
Premien er gratis hotellopphold med helpensjon på Storefjell 1001 Resort 
Hotel under Bridge for Alle/Storefjellsturneringen onsdag 27. mai til mandag 
1. juni.  
 
Det er mulig å ta med ledsager og oppgradere til dobbeltrom, ikke-spillende 
ledsager betaler da kr. 600,- pr. døgn med helpensjon. 
 

Gratulerer med Storefjell 

 
 
Premie med et opphold på Storefjell i forbindelse med Bridge for Alle-festivalen i 
pinsen 2020 ble gitt for beste resultat sammenlagt i 2 av 3 handikapp-turneringer i 
gruppe C, og tilfalt: Grethe Torp og Ola-Martin Rokke 
 
Vi gratulerer og ønsker lykke til med opphold og turnering! 
 

 

 

Gavepremie fra Casa Tagoro 

 
Nytt av året er at vi har fått en samarbeidspartner på Casa Tagoro. Dette er en 
Michelin-anbefalt restaurant i sentrum av Los Cristianos, og der får en 10 % rabatt ved å 
opplyse at en kommer fra NBF. Vi er ganske mange som har vært der, og vi har fått gode 
opplevelser! I tillegg leverte de en gavepremie på en 3-pakning med god kanarisk vi der 
vi trakk ut en av våre gjester som vinner den heldige i den sammenheng ble: John Roar 
Stein (bilde). 
 
 

Takk til våre gode sponsorer 

For å få til en topp festival, er vi avhengig av gode samarbeidspartnere, og vi er så heldige at vi har flere 
av dem. 
Først og fremst er det hotellet selv, Paradise Park Fun Lifestyle Hotel, som bidrar med ukesopphold til 
alle tre hovedturneringene og til alle puljer, enten vi spiller i to eller tre. I tillegg gir de enda et 
verdifullt bidrag. En stor del av premiene vi deler ut, skjorter, caps, håndklær osv., finansierer de 50 % 
av. 

Gourmetland har som vanlig bidratt med middagsbonger til 50 Euro på 
Oriental Garden og Mamma Mia, og premiekuponger på 25 Euro som vi får 
kjøpe for Euro 20. I tillegg deler de ut ubegrenset med 20 % 
rabattkuponger på Taurus og Mamma Mia. Disse kan deltakerne bare 
forsyne seg med under hele oppholdet. 

 
Og som nevnt over – Casa Tagoro. 
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Bridge på «loftet» 

Teide Bar som for et par år siden ble omdøpt til Fun Attic har igjen fungert som Facit-forum. 16 spill har 
til daglig, i år helt fram til avslutningslørdagen 25. januar, vært tilgjengelige etter kl 21. Tiltaket har 
som vanlig vært uhyre populært, og snittet har ligget på rundt 10 bord. Det har faktisk skortet på 
sitteplasser, så av og til har folk lånt med seg spill og meldebokser og sittet andre steder.  Noen dager i 
uka har hotellet hatt musikkarrangementer der, uten at det har lagt noen demper på bridgeaktiviteten. 
Vi har observert andre gjester der, men jeg vil tro at bridgegruppa må ha bidratt med rundt 90 % av 
inntektene til hotellet der oppe. En av de aller første kveldene dukket følgende interessante spill opp: 
V/Ingen 

   E D 10 3 

  Kn 

  K 7 6 

  E D 10 9 5 

 K Kn 8 7 2    9 6 

E 4    D 8 5 

9 4    D Kn 10 5 3 

K 8 6 2   Kn 7 3 

   5 4 

  K 10 9 7 6 3 2 

  E 8 2 

  4 
Vest åpnet med 2 spar som viste 5-kort farge pluss sidefarge og 8-11 hp, og etter et noe stormfullt 
meldingsforløp endte Bente Nicolaisen i 5 hjerter som Syd. Kløver ut til esset og hjerter knekt fikk løpe 
til esset. Ruter i retur til esset og hjerter konge og hjerter til Østs dame tok ut motpartens trumf. Ruter 
tilbake til kongen og kløver til stjeling. Spar til damen og ny kløver til stjeling, og når resten av trumfene 
ble spilt, måtte Vest kapitulere. Solid plusscore til Bente og makker Rune. 

Til venstre følger flere spente tilskuere med på 
kampen ved bordet. 

 

Våre smilende servitører i Bridgepuben -  
Eddy og Juan Jose 

Simultan-fest 

Bridge for Alle deltar i samtlige simultanturneringer som spilles i festivalperioden. Så også i år, og 
resultatene er ofte gode. I år var det helt spesielt, med en utrolig innsats torsdag 16. 
Det begynte tirsdag 7.1 med 324 par på startstrek, og Ragnar Davidsen – Johan Finnanger endte helt 
oppe på 6.plass. Den 13.1 var det landskamp mot Sverige. 862 par deltok, og det litt artige poenget her, 
var at våre svenske gjester Kjell og Tord Bodin ble best i de norske deltakerne på 11.plass. 
Torsdag 16.1 var som nevnt den helt store dagen. 424 par stilte på landsbasis, og Bridge for Alle 
tapetserte pallen!  Rolf Lassen Lersbryggen og Wenche Austad Lersbryggen endte helt øverst foran Einar 
Asbjørn Brenne og Lars Frøland. Den tredje pallplassen tok Frode Rostad og Per Bryde Sundseth. I tillegg 
hadde vi Terje Røsholt og Lars Johan Hellenes inne blant de 10 beste. 
22.1 var det 215 par med totalt, og blant våre var Grethe Teksum og Bjørn Dufseth best med en 6.plass. 
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Bridgeleksjoner under festivalen 

Undervisningen har i store trekk fulgt det samme opplegget som de senere årene. I år på mandag, tirsdag 
og torsdag, alle dager mellom 10 og 11 på formiddagen. De 6 første gangene hadde vi to spill hentet fra 
Spill Bridge 2-4 som ble spilt og gjennomgått. Det tredje spillet var av en noe høyere vanskegrad, også 
spilt og gjennomgått. De to siste gangen nøyde vi oss med to spill og brukte deretter tiden på å ta opp 
emner som deltakerne hadde ønsket å få bedre belyst, bl. annet motspillsignaler, og bruk av Stopp og 
Alert. Hvis dere vil lese mer om bruk av disse kortene, finnes det på bridge.no. Alle spill, med analyse 
blir lagt inn i bulletinen, samt på hjemmesiden bridgeforalle.org. Oppslutningen har som vanlig vært 
meget bra med et snitt på ca 8 bord. Det indikerer at vi nok fortsetter på noenlunde samme vis 
framover. 
I tillegg så hadde Sverre Johnsen to leksjoner (fredag i første – og - andre uken) med litt forskjellige 
temaer (se artikler lenger bak i bulletinen) samt to dager (onsdag i andre – og tredje uken) med 
spillgjennomgang fra kvelden i forveien, disse finnes det ikke noe skriftlig på med unntak av en artikkel 
om styrke-/svakhetskast av Sverre. 
Her kommer det en kortfattet presentasjon av leksjonene til Knut og Sverre. 
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Tirsdag 7. januar – Knut Kjærnsrød 

Undervisningen er lagt opp på samme måte som de senere årene. Vi har spilt tre spill pr gang der to av 
spillene er hentet fra Spill Bridge 2-4, mens det tredje er en noe mer utfordrende prøve. Dette har vi 
gjort i seks leksjoner, mens de to siste har bestått av kun to spill samt gjennomgang av temaer 
deltakerne har ønsket å få belyst noe nærmere. Her følger en gjennomgang av spillene. 
V/Alle 

   K D 10 

  E D 8 

  9 3 

  Kn 10 9 8 4 

 E 7 6    9 8 5 4 3 2 

Kn 7 4 2   9 3 

E D 7 2   6 4 

E 6    K 7 5 

   Kn 

  K 10 6 5 

  K Kn 10 5 3 

  D 3 2 
Vest åpner med 1 NT (15-17), og Nord er for svak til melde inn mot en slik åpning. Øst melder 2 hjerter 
som er overføring til spar, og Vest melder 2 spar som blir sluttkontrakten. Nord spiller ut kløver knekt, 
høyeste fra sekvens, og Vest tar kløver ess og konge og stjeler en kløver på hånden før spar ess og en 
spar til spilles. Siden tas ruterfinessen med damen, og det ender med 9 stikk. V/Ingen 

   8 4 2 

  D 10 8 6 2 

  K D 

  5 4 3 

 E K     D Kn 6 

Kn 5 4   K 7 

E 6 5 3   10 9 8 7 4 2 

E K 8 6   D Kn 

   10 9 7 5 3 

  E 9 3 

  Kn 

  10 9 7 2 
Vest har 19 hp, for sterk for 1 NT åpning og starter derfor med 1 kløver, laveste av to 4- kort farger. Øst 
svarer 1 ruter, minst 6 hp og minst 4.kort ruter. Vest viser sin styrke med hopp til 2 NT (18-19), og Øst 
legger på til 3 NT. Nord starter med en liten hjerter, invitt. Nå må spillefører passe på og ikke legge 
kongen, da tar motparten fem hjerterstikk ved å stikke med esset og spille hjerter gjennom knekten. 
Legges liten i bordet, sikrer en seg alltid ett stikk i fargen. Syd tar esset og spiller en hjerter til bordets 
konge. Det kan være fristende å godspille ruterstikk, men det går ikke. Da henter motparten beten i 
hjerter. I stedet må en ta sine stikk i de svarte fargene, og det må gjøres i riktig rekkefølge slik at en 
ikke blokkerer seg. Først tar en spar ess, konge, deretter liten kløver til damen, så knekten og spar dame 
før en spiller ruter til esset og innkasserer ess, konge i kløver. 
Spill 1: N/Ingen 

   K 6 

  E 3 2 

  E D 5 4 2 

  Kn 5 2 

 8 7 3    5 4 

D 9 8   10 7 6 4 

10 8 7 6   K Kn 

K D 10   E 9 8 6 4 

   E D Kn 10 9 2 

  K Kn 5 

  9 3 

  7 3  
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Torsdag 9. januar – Knut Kjærnsrød 

Nord åpner med 1 ruter og gjenmelder 1 NT etter Syds 1 spar. Det viser balansert hånd og 12-14 hp. Vi 
gjenmelder ikke 2 ruter som i de aller fleste tilfelle vil vise 6-kort farge. Syd som har 13 hfp med spar 
som trumf vet at makker har minst to kort i fargen og hopper direkte til 4 spar. Vi må alltid melde på 
rett nivå i forhold til styrken. Hvis en gjenmelder 2 spar f.eks., vil det vise svake kort, og Nord vil passe. 
Vest spiller ut kløver konge, dame og en kløver til esset som Syd trumfer. Det er ni sikre stikk, og ruter 
eller hjerter kan gi det tiende. Vi må vente med å trumfe og først spille ruter til damen. Øst stikker med 
kongen og spiller hjerter tilbake. Nå må vi passe på å stikke med hjerter konge for å bevare innkomst i 
bordet. Vi tar nå ruter til esset og stjeler en ruter. Den sitter 4-2, men det gjør ingen ting. Vi spiller spar 
til kongen og stjeler enda en ruter. Først nå tar vi ut motpartens trumf og har hjerter ess som inntak til 
den femte ruteren som er godspilt. 
Dagens spill handlet først og fremst om tidspunktet å spille trumf på. Det første så slik ut Ø/N-S: 

   K 9 7 6 

  D 6 3 

  9 7 6 4 

  9 7 

 E 8 5 2    Kn 4 

9 8 2    E Kn 10 7 5 

E 8 5    10 3 

K Kn 5   E D 8 3 

   D 10 3 

  K 4 

  K D Kn 2 

  10 8 4 2 
Meldingene skulle gå slik: 
Ø  V 
1 hj  1 sp 
2 kl  4 hj 
Vest har egen åpning og må sørge for å hoppe rett i utgang etter Østs andre melding. 
Ruter konge ut til esset, og denne gang er det ingen grunn til å vente med trumfingen. Vi spiller hjerter 
ni og lar den løpe til Syds konge. Syd fortsetter med to ganger ruter som Øst trumfer, spiller kløver til 
bordets konge og fortsetter med hjerter åtte som får løpe rundt. Selv om Nord skulle ha damen fjerde, 
blir det ti stikk. 
I det andre spillet måtte vi være mer tilbakeholdne med trumfingen, S/N-S 

   K 10 8 7 2 

  D 7 2 

  6 

  D 8 5 3 

 4     D Kn 3 

K 6 5 3   Kn 10 9 4 

D Kn 8 7 4   K 10 

10 9 2   K Kn 7 6 

   E 9 8 5 

  E 8 

  E 9 5 3 2 

  E 4 
Meldinger: 
S  N 
1 ru  1 sp 
3 sp  4 sp 
Etter sparsvaret fra Nord må Syd vise sin gode hånd med et hopp til 3 spar. 2 spar blir for beskjedent, og 
Nord vil si pass. Øst spiller ut hjerter knekt, liten i bordet, og Vest får for kongen. Han skifter til kløver 
ti som tas med bordets ess. Nå venter vi litt med trumfen, men tar for hjerter ess og spiller ruter ess og 
ruter til stjeling. Vi kaster en kløver på hjerter dame og stjeler en kløver. Når vi stjeler en ruter på 
hånden, stjeler Øst over men kan ikke hindre at vi får stjålet en kløver til i bordet og deretter tatt ut 
trumfen. 10 stikk. 
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Det tredje spillet handlet om å godspillet et stikk i en farge der vi mangler mange honnører: Ø/N-S 

   K 8 

  E K D 9 

  Kn 8 7 6 

  9 5 4 

 Kn 9 3 2    10 7 5 4 

8 3 2    7 6 4 

E D 2   K 5 4 

K 8 6   Kn 10 3 

   E D 6 

  Kn 10 5 

  10 9 3 

  E D 7 2 
Meldingene: 
S  N 
1 kl  1 ru (vi melder laveste 4-kort først) 
1 NT  3 NT 
Igjen må Nord passe på å melde utgangen direkte i annen melderunde. 2 NT blir bare invitt, og Syd vil 
passe. Vest spiller ut fjerde høyeste spar, toeren, og dermed ser Syd at fargen sitter 4-4. Det stikkes 
med bordets konge, og nå må en gå på ruteren med en liten som går til damen i Vest. Etter sparreturer 
godspilles et ruterstikk. Motparten får tre stikk der pluss ett i spar. Hvis en prøver seg med kløver til 
damen og siden godspiller et stikk der, vil motparten kunne hente fem minorstikk totalt. 

Fredag 10. januar – Sverre Johnsen 

Ikke bare honnørpoeng 

To redskap for hender med tilpasning. 

 Losing Trick Count – tapertelling 

 Loven om totalstikk 

Hvordan teller vi tapere 

 Grunnregel: Vi teller kort i farger som ikke er ess, konge eller dame. 4. 5. 6. kort osv. telles ikke. 

 Q 5 4 3 

 K 7 4 

 A 8 6 

♣ J 8 4 

 Q 5 4 3 

 K 7  

 A 8 6  

♣ J 8 4 2 

Hånden inneholder 9 tapere Her har vi 8 tapere 

 

 En balansert minimumsåpning inneholder som regel 7 tapere 

 En enkelt høyning har som regel 8,5 – 10 tapere 

 En invitthånd har ca. 8 tapere 

 18-regelen: Vi summerer tapere på de to hendene og trekker dette fra 18. Dermed får vi svaret 
på hvor høyt vi kan spille 

 Makker åpner med 1. Hvordan vurderer vi så disse hendene 

 Q 5 4  

 K 7 4 3 

 A 8 6 

♣ J 8 4 

 Q 5 4 3 

 K 7  

 A 8 6  

♣ J 8 4 2 

 Q 5 4 3 

 K 7  

 A 8  

♣ J 8 4 3 2 

2 spar 3 spar 4 spar 
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Hvordan fungerer så dette mot ulike åpningshender? 

 Q 5 4  

 K 7 4 3 

 A 8 6 

♣ J 8 4 

 Q 5 4 3 

 K 7  

 A 8 6  

♣ J 8 4 2 

 Q 5 4 3 

 K 7  

 A 8  

♣ J 8 4 3 2 

 K J 9 7 6 

A 7 6 

 K 7 5 

♣ Q 5 

 A K 9 7 6 

A 9 6 2 

 10 7  

♣ Q 5 

 A K 9 7 6 

 A Q 6 

 K 9 6 5 

♣ 10 

Justeringsfaktorer 

 Kombinasjoner med J10 - AJ10 KJ10   - trekke fra en halv taper 

 Trumfkontroll ved 5-4 tilpasning: AKxxx   AQJxx       KQxx f. eks   - en taper kan trekkes fra 

 Kjent 5-5 tilpasning med trumfhonnør 

 Qx når makker har meldt fargen – ikke lenger to tapere 

 Justering ved makkers singleton - xxx(xx) er bra - Kxx(x) KQx(x) er ikke bra 

Den viktige singletonen 

Vi ser litt på noen 13-14-poengere: Meldingsforløpet går 1♣ - 1♠ 

 K 10 5 4 

 A 4 3 

 7 4 

♣ A Q 8 6 

 K 10 5 4 

 A 4 

 7 4 

♣ A Q 8 6 3 

 K 105 4 

 3 

 A 7 4 

♣ A Q 8 6 3 

 K 10 5 4 

 A J 3 

 7  

♣ A Q 8 6 3 

2  3  3  3 

Den viktige singletonen forts. 
Som svarhånd har vi nå: 

 A 7 6 4 

 K 6 5 

 J 6 4 

♣ J 9 7 
Hvordan fungerer denne mot de hendene vi så på i sted? 

 K 10 5 4 

 A 4 3 

 7 4 

♣ A Q 8 6 

 K 10 5 4 

 A 4 

 7 4 

♣ A Q 8 6 3 

 K 105 4 

 3 

 A 74 

♣ A Q 8 6 3 

 K 10 5 4 

 A J 3 

 7  

♣ A Q 8 6 3 

2 spar er høyt nok Må ha heldig sits for å 
vinne utgang 

Ruterutspill gir liten 
sjanse for utgang 

Her fungerer hele hånden. 
God sjanse for  utgang 

Den viktige singletonen forts. 
Med litt sterkere svarhånd: 

 A 7 6 4 2 

 K 6 5 

 J 6 4 

♣ J 9 
Hvordan fungerer denne mot de hendene vi så på i sted? 

 K 10 5 4 

 A 4 3 

 7 4 

♣ A Q 8 6 

 K 10 5 4 

 A 4 

 7 4 

♣ A Q 8 6 3 

 K 105 4 

 3 

 A 7 4 

♣ A Q 8 6 3 

 K 10 5 4 

A J 3 

7  

♣ A Q 8 6 3 

Liten sjanse for utgang 
2 spar er nok 

Utgang er vel i hvert 
fall 50% 

Skal sitte pent for å 
inne med ruterutspill. 
Hjerter konge er 
nærmest bortkastet. 
Nøyer oss med 3 sp 

Skal sitte veldig surt 
imot om utgang ikke 
står. 
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Andre alternativer 

Åpning med 1♣ og svar 1 gir jo mest fleksibilitet. Men singlevisning eller fravær av dette kan hjelpe oss 
i andre meldingsforløp. 

1♣ - 1 

3  benekter single ruter, vi vet at honnører fungerer 

1 - 1 

3  benekter single hjerter 

Når begge har tilpasning – Loven om totalstikk 
Når begge sider melder kan det ofte være vanskelig å avgjøre hvor høyt vi skal gå. Et nyttig hjelpemiddel 
kan være Larry Cohens lov om totalstikk: 
Summen av de to sidenes trumftilpasning er den samme som summen av de stikkene de kan ta i 
respektive kontrakter. 
Eks: Vi vet at vi har 9 trumf til sammen og kan regne med at motparten bare har 8. Vi har spar og de har 
hjerter. Melder de 3 hjerter, skal vi melde 3 spar. Har de 9 stikk i hjerter, får vi 8 i spar og omvendt. 
Har vi 10 trumf til sammen og de andre også 10 trumf, kan vi trygt melde på 4-trinnet Om ikke vi vinner 
10 stikk, står det 11 stikk hos motparten. 

Loven videre ……. 
Konsekvenser: 
Utenfor sonen: Med 9 trumf til sammen er vi på 3-trinnet så fort som mulig. 
Med 10 trumf til sammen er vi på 4-trinnet så fort som mulig 

Spill eksempel: Både tapertelling og lov om totalstikk 

107 

   KQ7 

   Q764 

  ♣ 9653 

 AKJ64    98532 

 1063     85 

 109     52 

♣ J42    ♣ AK108 

   Q 

   AJ942 

   AKJ83 

  ♣Q7  
Vest Nord Øst Syd 
   1hj 
1sp 2hj 4sp ? 
Motpartens syd syntes han hadde flott kort og meldte 5 hj, Vi tok en rask bet. Vår syd telte tapere 6 
tapere selv. 9 hos makker Tåler neppe 5-trinnet. 8 trumf hos oss, trolig 10 hos motparten. Skulle det stå 
5 hjerter hos oss, har motparten 7 stikk i spar. Ergo dobler. Spilleren var ikke synsk og tok kløverfinessen 
– 2 doblete beter. 

Spilleksempel 

 K Q 6 5 

 6 5 

 K J 7 5 3 

♣A 8 

J 9 8 7 3 

 10 6 

 A 8 

♣ K J 10 7 
1 ruter i åpning fra Vest – 1 hjerter inn – 1 spar fra øst (5-kort)– 2 hjerter sydfra Vest har 6 tapere og god 
tilpasning. Melder derfor 3 spar og øst kan løfte til utgang. Andre bordet: Så på åpningshånden som en 
minimumshånd (13 hp) og nøyde seg med 2 spar. Motparten får 2 hjerterstikk og et sparstikk. 
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Mandag 13. januar – Knut Kjærnsrød 

Dagens tema var 4. farge, og dette var det første spillet. V/Alle 

   K 8 3 2 

  7 3 2 

  K D 10 4 

  4 3 

 E Kn     D 9 6 5 4 

K D 10 6 5 4   Kn 8 

5    E 3 2 

E 6 5 2   K D 8 

   10 7 

  E 9 

  Kn 9 8 7 6 

  Kn 10 9 7 
Vest åpner med 1 hjerter, og makker svarer 1 spar. Vest viser sin andre farge med 2 kløver, og nå 
benytter Øst seg av 4. farge, 2 ruter, for å få høre mer om makkers kort. Når han nå melder 2 hjerter, 
viser det 6-kort farge, og Øst kan melde 4 hjerter. Som vi ser ville det vært katastrofalt å melde 3 NT. 
Ruterutspill sikrer fem stikk N-S. 
Nord starter med ruter konge til bordets ess, og Vest går umiddelbart på trumfen. Syd stikker og 
fortsetter ruter, men den stjeler Vest og tar ut trumfen hos motparten. Kløver til kongen og spar til 
knekten. Nord har kongen, men Vest får resten. Han tar av seg spar ess før han går til bordet på kløver 
dame og kaster sin fjerde kløver på spar dame. S/Alle 

   E D 

  E K Kn 5 4 

  9 3 

  7 5 3 2 

 10 9 8 6 3    Kn 7 

D 9 7   10 6 

E K 7   D 10 9 5 4 2 

10 4    D 9 6 

   K 5 4 2 

  8 3 2 

  Kn 6 

  E K Kn 8 
Meldinger: 
S  N 
1 kl  1 hj 
1 sp  2 ru 
2 hj  4 hj 
Her bidrar 4. farge til å unngå NT. Utspill ruter, og Ø-V tar to stikk i fargen. Skift til spar. Nord tar 
hjerterfinesse med knekten og det samme i kløver. Når begge damene sitter riktig, blir det 11 stikk. 
Det tredje spillet var en slem med innspill. S/Ø-V 

   6 4 2 

  E 10 2 

  K Kn 10 9 

  K 9 2 

 K 10 7 3    Kn 9 8 

K D 9 8   7 6 5 4 3 

5 2    7 

10 5 3   Kn 7 6 4 

   E D 5 

  Kn 

  E D 8 6 4 3 

  E D 8 
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Tirsdag 14. januar – Knut Kjærnsrød 

Syd åpner med 1 ruter. Hånden er for svak til 2 kløver åpning. Nord melder 3 ruter, 10-12 og minst 4-
kort. Syd ser gode slemmuligheter og spør med 4 NT. Med 5-ess Blackwood svarer Nord 5 hjerter (5 ruter 
hvis en bruker 4-ess), og Syd avslutter med 6 ruter. 
Vest spiller ut hjerter konge til bordets ess, og trumfen tas ut i to runder. Når vi vet hvem som har 
hjerter dame, er kontrakten sikker. Vi tar ikke finessen i spar med stjeler en hjerter og spiller tre ganger 
kløver. Deretter hjerter ti fra bordet og kaster en spar. Vest kommer inn, men må spille spar opp i saks 
eller hjerter til dobbel renons. 
Dagens hovedtema var finesser, hvilke en skal/ikke skal ta. Det første spillet – Ø/N-S 

   E Kn 10 4 3 

  D 8 

  9 4 3 

  K 9 8 

 K 5     D 8 2 

E 10 4 3 2   K Kn 6 5 

6 5 2    E K 7 

E D 10   7 5 3 

   9 7 6 

  9 7 

  D Kn 10 8 

  Kn 6 4 2 
Hvis en bruker 5-kort majoråpninger, starter Øst med 1 kløver, 1 hjerter fra Vest, 2 hjerter i Øst, og Vest 
melder 4. Med 4-kort åpninger begynner Øst med 1 hjerter og Vest melder 4 direkte. Utspill fra begge 
sider ruter, damen fra Syd og treeren fra Nord. Med ni kort i trumf tar vi ingen finesse, men topper 
fargen. For å vinne kontrakten, må vi ta finesse i kløver. Begynner vi med å spille liten til tieren, må 
Nord på med kongen og saken er klar. Starter vi med kløver til damen, vinner også kongen, men nå må vi 
neste gang spille liten til tieren. Spill 2, S/Ø-V 

   K D 5 

  Kn 7 

  E D 10 9 7 

  4 3 2 

 10 7 2    9 8 4 3 

K 9 8 6 5   D 10 4 2 

K Kn 5   4 2 

10 8    D Kn 9 

   E Kn 6 

  E 3 

  8 6 3 

  E K 7 6 5 
Meldingene er enkle. Syd åpner med 1 NT (15-17), og Nord høyner til 3. Vest spiller ut hjerter 6, fjerde 
høyeste. Vi prøver knekten i bordet, men Øst tar damen og Syd esset. Kløveren kan ikke godspilles nå, 
for da henter motparten fire hjerterstikk. Vi må i stedet satse på at Vest har både kongen og knekten i 
ruter. Vi spiller ruter åtte og lar den gå hvis Vest ikke dekker. Det går bra og vi tar ny finesse med 
damen. Resultatet blir ti stikk. I det tredje spillet fikk vi utdelt store kort. V/Alle 

   D 3 2 

  E 7 6 4 3 

  E 8 

  9 6 4 

 8 6 5    9 

10 8    D Kn 9 5 

D Kn 9 6   7 5 4 3 2 

D 10 3 2   8 7 5 

   E K Kn 10 7 4 

  K 2 

  K 10 

  E K Kn  
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Etter tre passer starter Syd med 2 kløver, og nå er det flere veier til målet. Hvis en bruker graderte svar, 
melder Nord 2 hjerter som viser minst 5-kort og minst 7/8 hp. Syd melder 2 spar, og Nord støtter fargen. 
Nå kan Syd bruke Blackwood 4 NT, og bruker en 5 ess, svarer Nord 5 spar som vi ser to ess pluss trumf 
dame.  Selv med 4 ess Blackwood og svaret 5 hjerter, tar en nok sjansen på 7 spar. Vest spiller ut ruter 
dame, og den må stikkes på hånden for å ha nok innkomster i bordet. For å unngå kløver finessen, må vi 
prøve å godspille et stikk i hjerter. Vi tar først ess, konge i spar og spiller hjerter konge, hjerter ess og 
stjeler en hjerter. Inn på spar dame og stjeler enda en hjerter. Nå er den femte hjerteren godspilt og i 
bruker ruter ess som inntak til å kaste kløver knekt på hjerteren. 

Torsdag 16. januar – Knut Kjærnsrød 

Dagens temaer var 4. farge og fargebehandling. Dette var det første spillet. Ø/Alle 

   9 6 2 

  D Kn 8 4 

  K Kn 9 5 

  5 3 

 10 3     E Kn 8 4 

E K 10 9 3   6 

E 6 3    D 10 8 7 2 

E 7 4    K D 2 

   K D 7 5 

  7 5 2 

  4 

  Kn 10 9 8 6 
Øst åpner med 1 ruter, og Vest svarer 1 hjerter. Øst melder sin andre farge – 1 spar, og Vest krever til 
utgang ved å melde 4. farge – 2 kløver. En kunne meldt 3 NT, men det ville vært veldig feil hvis Øst 
hadde hatt 3-kort hjerter og bare singel kløver. Med hold i den fargen og uten hjertertilpass melder Øst 
nå 2 NT, og Vest høyner til 3.Syd spiller ut kløver knekt, toppen av sekvens, og Øst stikker på hånden 
med konge eller dame. Det er 7 toppstikk, og den riktige fargen å godspill stikk i, er ruter. Vi behandler 
den ved å ta for esset og spille liten mot hånden. Når Nord legger lavt, er den beste sjansen å legge 
tieren. Når vi ser at det lykkes, går vi inn igjen på bordet med kløver til esset og spiller mer ruter. Nord 
får bare for kongen, og resultatet blir 10 stikk. I det neste spillet var det slem på gang. S/Ingen 

   K D Kn 9 8 

  K 6 

  7 6 5 

  E 4 2 

 10 6 5 4 3    - 

8 2    Kn 10 9 5 

E Kn 9 3   K D 10 9 4 

5 3    Kn 9 7 6 

   E 7 2 

  E D 7 4 3 

  2 

  K D 10 8 
Syd åpner med 1 hjerter, og Nord svarer 1 spar. Syd melder sin andre farge, 2 kløver, og nå krever igjen 
Nord til utgang ved å melde 4. farge, 2 ruter. Nå må Syd vise sin gode hånd og spartilpass ved å hoppe til 
3 spar. Dermed vet Nord at Syd ikke kan ha mer enn singel ruter og spør med 4 NT. Syd svarer 5 hjerter 
som viser to ess, og Nord legger kontrakten i 6 spar. Øst spiller ut ruter konge og fortsetter med ruter for 
å gjøre det vanskeligst mulig for spilleren. Den må stjeles i bordet, og nå må Nord passe på å ta for spar 
ess, ikke spille spar til hånden. Dermed oppdages sitsen, og en tar finesse med spar ni og tar ut alle 
trumfene. Deretter står resten med stikkene i hjerter og kløver. 
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Det tredje spillet handlet om å få innkomster nok i bordet til å behandle ruterfargen. N/N-S 

   10 5 

  E 10 9 8 

  10 8 4 

  K Kn 10 9 

 E K 9 7 3 2    6 4 

3 2    7 6 5 4 

2    D Kn 6 5 

E 8 7 6   5 3 2 

   D Kn 8 

  K D Kn 

  E K 9 7 3 

  D 4 
Etter to passer åpner Syd med 1 ruter, for sterk til 1 NT. Vest går inn med 1 spar, og Nord dobler 
negativt for å vise 4-kort hjerter. Syd hopper deretter til 3 NT. Vest spiller ut en liten spar, og nå må du 
passe på å legge tieren i bordet for å få en innkomst til å behandle ruteren. Du har ikke råd til å slippe 
inn motstanderne, så du må satse på at Øst har både damen og knekten i ruter. Etter spar ti spiller du 
ruter åtte og lar den løpe hvis Øst ikke dekker. Spill fargen på nytt og dekk Østs kort. Ta for konge, dame 
i hjerter, stikk knekten over med esset og ta for tieren. Spill ruter en gang til og du får fem stikk i fargen 
og ti stikk totalt. Vest kan bete ved å spille ess, konge og mer spar, men det er feil hvis Syd skulle ha D, 
Kn fjerde i spar. 

Fredag 17. januar – Sverre Johnsen 

Begge sider melder 

Hvordan skiller vi mellom kamp om kontrakten og sterkere hender 

Redskaper til bruk i ulike situasjoner 

 Invitt-doblinger (Reese-doblinger) 

 Supportdoblinger 

 Lebensohl 

 Good-bad 2NT 

Reese-doblinger 

 Meldingene går:    

1 - 2 -  2 -  3 
? 

 Hva skal vi nå melde med: 

 A Q J 7 6 3 

 J 7 

 K J 5 

♣ Q 4 

 A K J 8 6 

 8  

 A Q 6 2 

♣ Q 4 2 

3 - Vi kjemper om kontrakten X – Vi inviterer til utgang 

Dette vil også fungere om innmeldingen kommer etter svarhåndens innmelding. 
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Her et spill fra en treningskamp mot noen av Syd-Afrikas beste spillere. Diagrammet er hentet fra en 
kamp som gikk parallelt Slik gikk meldingene ved et bord. Kontrakten hadde liten sjanse og gikk bet. Ved 
et annet bord åpnet også Vest med 1 hjerter (Syd hadde ikke svake 2 ruter på repertoaret) Pass nordfra 
og 2 hjerter fra øst. Nå kom Syd inn med 3 ruter. Åpneren kunne nå doble som utgangsinvitt. Øst anså 
ruterbeholdningen som mer virksom i motspill og valgte å passe. To bet og gevinst til tross for at Øst-
Vest klarte å bremse ved det andre bordet. 

Reese-doblingen forts. 

 Reese-doblingen fungerer helst når det er liten plass mellom innmelding og egen farge. Har vi 
plass til å gjøre naturlige utgangsinvitter i begge de umeldte blir doblingen straff med mindre 
annet er avtalt. 

 Noen sekvenser: 

1 - p -  2 - 3♣ 

X   - Straff da vi kan invitere til utgang med 3 eller 3 

 Men om innmeldingen var 3 eller 3 bør nok doblingen være utgangsinvitt 

 Men om begge har innmeldt og støttet fargen bør doblingen være invitt med singleton i 
innmeldingsfargen. 

 1 - p - 2 - 2 
Med følgende åpningshånd lar vi de ikke slippe unna: 

 A Q 9 8 

 A K 10 5 4 

K 4 3 

♣ 7 
X straff  

 Men 1 - 2♣ - 2 - 3♣ 
X – Utgangsinvitt med single kløver 

Supportdoblinger 

 Støttedoblinger er nok noe alle bør ha på repertoaret. 
Eksempel: 

1♣ - pass - 1 - 1 1♣ - 1 -1 - 2 

X   Viser 3 kort hjerter x – 3-korts hjerter 

Konsekvens: Om vi ikke dobler har vi benektet 3-kort støtte   
Også på høyere nivå kan dette brukes – men da bør doblingen vise tillegg. 

Lebensohlkonvensjonen 
Lebensohlkonvensjonen er også noe som bør være på repertoaret: 

Motparten åpner med 2  - makker dobler opplysende og vi har 

 8 6 

 J 7 4 

 K J 6 4 3 

♣10 5 4 

 K 5 

 Q 6 3 

 K J 10 5 4 

♣ 10 6 5 

2NT – får 3♣ fra makker og korrigerer til 3 Her melder vi 3 - invitt 

2NT ber altså makker om å melde 3 kløver som vi da kan passe med lang kløverfarge eller som her 
korrigere til 3 ruter som makker passer. Melder vi en farge direkte er det invitt. 

Mer Lebensohl 

 Meldingene går: 

1 - 1 - pass - 2 
X - pass - ? 

Vi har: Makkers hånd: 

 10 8 6  

 Q 6  

 5 4 

♣ Q 10 6 5 4 2 

 10 8 6 

 Q 6 

 K 5 

♣ Q J 6 5 4 2 

 7 

 A K 4 3 

 Q 10 7 6 4 

♣ A K 8 

Vi melder 2NT og  

passer 3♣ fra makker 
Her melder vi 3♣ direkte  
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Good – Bad 2NT 

 I konkurransesituasjoner er det veldig sjelden at vi skal spille 2NT. Meldingen brukes derfor til å 
skille mellom gode og mindre gode hender. Her er intet helt standard: 

 Jeg anbefaler avtalen jeg har med Åsmund Stokkeland: 2NT viser enten svak med minor eller 
sterk med major. 

 Noen eksempler: 

 Meldingene går: 1 - 1 - X - 2 => Makker har normalt vist 4+ - 4+ i minorfargene. Hva skal 
åpneren melde med: 

 9 8 

 A Q 6 4 3 

 K 4 

♣ K J 4 3 

 9 8 

 A Q J 4 3 

 K 4 

♣ K Q J 4 

 9 8 

 A Q J 9 4 3 

 K 4 

♣ Q 10 4 

 9 8 

 A Q J 9 4 3  

 A K 4 

♣ K 4 

2NT for så å passe 
makkers forventede 

3♣ - vil vise ca 11-14 

Vi melder 3♣ og viser 
dermed ca 15-17 

Vi melder 3 og viser 
en begrenset hånd 
med 6-kort farge 

Vi melder 2NT og tar 

ut 3♣ i 3 som da er 

invitt 

 Om makker skulle passet over 2 spar kan svarhånden regne med at det ikke er 4-kort minor eller 6 
major hos åpneren 

Mer Good-bad 2NT 
Dette kan forekomme i mange situasjoner. Vi går tilbake til forrige sekvens: 

1 - 1 - x - 2 

Men nå sier åpneren pass. Svarhånden kan likevel ha f.eks. 6-4 i minor. Da vil 2NT be om 3♣ som så evt. 

rettes til 3♦ om svarhånden bare vil konkurrere, mens en direkte melding vil være invitt. 

1    -  pass - 1  - 2 
pass- pass – 2NT – pass 

2NT ber nå om 3♣ - makker kan ha lang kløver eller ruterstøtte, mens 3 minor direkte blir invitt – 
Dobling vil være styrkevisende uten støtte til makker. 

1 - pass -1 - 2  
2NT er good bad, enten 5-4 i ruter og kløver og svak eller lang ruter. Direkte meldinger er sterkere 

Mandag 20. januar – Knut Kjærnsrød 

Temaet for de to første spillene var åpners tredje melding, og dette var det første. N/ingen 

   2 

  D 7 5 

  K D kn 8 

  E K D 10 5 

 K D Kn 3    10 9 6 5 4 

K 6 4   Kn 3 

9 5 3    E 10 4 2 

7 6 3    9 8 

   E 8 7 

  E 10 9 8 2 

  7 6 

  Kn 4 2 
Meldingene bør gå: 
N  S 
1 kl  1 hj 
2 ru  2 NT 
3 hj  4 hj 
Pass rundt 
2 ruter er reverse og viser en sterk hånd. Vest spiller ut spar konge til esset. Det første en bør gjøre, er å 
presse ut ruter ess. Øst spiller spar til stjeling i bordet, og vi tar to ganger ruter for å kaste vår siste 
spar. Deretter tas dobbelfinesse i hjerter. Vi spiller damen som får løpe til kongen, og siden går vi inn på 
bordet for å spille mer hjerter. Når knekten kommer på, tar vi med esset, tar ut den siste trumfen og har 
resten på høye kort. 11 stikk. 
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Det neste spillet så slik ut. Ø/Ø-V 

   D Kn 10 

  D Kn 10 2 

  E D 4 3 

  10 5 

 K 7 6 5 4    E 9 2 

6 4    E K 7 5 3 

K Kn 5   6 

8 3 2    K D 7 6 

   8 3 

  9 8 

  10 9 8 7 2 

  E Kn 9 4 
Meldinger: 
Ø  V 
1 hj  1 sp 
2 kl  2 hj 
2 sp  pass rundt 
Det er ikke nødvendig å hoppe til 3 kløver i annen melderunde. Ny farge på 2-trinnet er normalt krav til 
minst to trekk i åpningsfargen (denne gang 2 hjerter). Vest med sin svake hånd prefererer til 2 hjerter, 
vet at makker har minst 5-kort farge, men passer så ned 2 spar som må være en fin kontrakt. 
Nord vet at Øst må ha maks singel ruter etter meldingene og spiller ut trumf dame for å hindre stjelinger 
i bordet. Esset tar stikket, og det spilles ruter til knekt og dame. Nord spiller mer trumf, og Vest stjeler 
en ruter med bordets siste trumf. Resultatet blir 8 stikk. 
Det siste spillet handlet om finesseproblematikk. Ø/Ø-V 

   D 9 5 4 2 

  E 3 2 

  E 3 2 

  K 4 

 7     Kn 3 

9 8 4    D 7 6 5 

D 10 8 6   9 5 4 

10 9 8 5 2   D 7 6 3 

   E K 10 8 6 

  K Kn 10 

  K Kn 7 

  E Kn 
Her kan meldingene går litt ulikt, avhengig av system. Det greieste, synes jeg, er å åpne med 2 NT (20-
21) på Syds hånd, og Nord overfører til spar med 3 hjerter. Med så god tilpasning kan Syd vurdere å 
hoppe til 4 spar. Nord tar initiativ med 4 NT og spør etter ess. Med maks 33 hp til sammen bør 
sluttkontrakten bli 6 spar. Vest spiller ut kløver ti, og nå skal ikke Syd ta en eneste finesse. Ut med 
trumfen i to omganger, ta den andre kløverhonnøren og spill så ess, konge og knekt i ruter. Uansett 
hvem som kommer inn, må de hjelpe til med enten å spille hjerter slik at en finner damen eller spille 
kløver eller ruter til dobbel renons. Da kastes en hjerter på den ene hånden og en trumfer på den andre. 

Tirsdag 21. januar – Knut Kjærnsrød 

Dagens tema var motspill, og dette var det første spillet. Ø/Alle 
Meldingene bør gå: 
S  N 
1 hj  1 sp 
2 hj  4 hj 
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   E D Kn 10 9 

  K Kn 6 

  Kn 10 2 

  10 2 

 8 7     6 5 4 3 

5 4 2    3 

E D 6 5   9 8 4 3 

E K 5 3   D Kn 9 8 

   K 2 

  E D 10 9 8 7 

  K 7 

  7 6 4 
Det er helt essensielt at Nord høyner til 4 hjerter og ikke bare inviterer med 3. Hånden har 13 hfp med 
hjerter som trumf, og en vet det bør spilles utgang. Vest spiller ut kløver ess, og nå skal Øst legge 
damen! Det forteller at en også har knekten, og vest spiller derfor liten kløver og får rutergjennomspill 
for en bet. Vi legger aldri damen fra damen dobbel uten knekten! Spill 2: V/N-S 

   10 8 7 6 2 

  4 2 

  7 5 

  8 5 3 2 

 Kn 9     E 5 4 

E K D 6   Kn 10 9 

K D 4   Kn 10 9 8 3 

10 9 6 4   E 7 

   K D 3 

  8 7 5 3 

  E 6 2 

  K D Kn 
Meldingene er enkle: 
V  Ø 
1 NT  3 NT 
Med 5-kort farge og gode mellomkort bør Øst si 3 NT og ikke nøye seg med en invitt med 2. 
Nord spiller ut liten spar, og Syd får for damen. Nå vet Syd at makker ikke har et eneste honnørpoeng, og 
at en må sjanse på at han har fem spar. Legge derfor ned spar konge i stikk to. Spilleren har ikke råd til 
å stikke, og nå skifter Syd til kløver konge og godspiller to stikk i den fargen som sammen med ruter ess 
gir bet. Vi avsluttet undervisningen med å gjennomgå motspillsignaler. Fordelingskast, styrkekast og 
Lavinthal. 

Torsdag 23. januar – Knut Kjærnsrød 

Temaet var opplysende dobling, og dette det første spillet: 
N/Ø-V 

   K Kn 7 

  K D 10 9 7 

  4 2 

  E 10 4 

 9 3     E D 5 4 

E Kn 5 4   6 3 

10 7 5 3   K D 9 

K Kn 2   D 8 7 3 

   10 8 6 2 

  8 2 

  E Kn 8 6 

  9 6 5  
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Nord åpner med 1 hjerter og Øst dobler opplysende. Etter Syds pass melder Vest 1 NT som viser hold i 
åpningsfargen og benekter 4-kort spar. 
Nord starter med hjerter konge, som Vest lar ham beholde. Nord skifter best til ruter som stikkes med 
damen og esset. Mer hjerter tar Vest nå med esset og godspiller kløverfargen etter å ha tatt finessen 
med damen i spar. Resultat: 7 stikk. Spill 2: Ø/Alle 

   D Kn 10 9 4 

  5 3 

  E Kn 4 

  Kn 8 5 

 8 5     K 2 

10 7 4   E K 8 2 

9 8 3    D 10 5 

K 7 4 3 2   D 10 9 6 

   E 7 6 3 

  D Kn 9 6 

  K 7 6 2 

  E 
Øst åpner med 1 kløver, og Syd har en ideell hånd for å doble opplysende. Nord må hoppe til 2 spar for å 
vise invitt med 9-11 hfp, og Syd legger på til 4. Nord må hoppe og ikke nøye seg med 1 spar. Det kan vise 
helt ned til 0 poeng, og Syd kan ikke legge på. 
Øst starter med hjerter ess og skifter best til kløver. Nå spilles hjerter dame til Østs konge, og vi har 
godspilt en hjerter til å kaste ruter på. Etter å ha kommet inn hos Nord, tar vi sparfinessen og får 11 
stikk. 
I tillegg gikk Tom ganske grundig gjennom bruk av Stopp og Alert-kortene. 
 

Styrke/svakhetskast – nyttig hjelpemiddel 

Tekst: Sverre Johnsen 

Å legge styrke eller svakhetskast på makkers utspill kan være helt nødvendig for å få til et godt motspill. 
Men så er det også viktig at makker forstår signalet. I dette spillet fra tirsdagens handicapturnering var 
dette helt nødvendig: 

   865 

   93 

   K87 

  ♣ T9743 

 T7     QJ3 

 KJT542    AQ6 

 A6     JT432 

♣ Q62    ♣ KJ 

   AK942 

  87 

  Q95 

  ♣ A85 
25 av de 27 bordene i AB-gruppen spilte hjerterkontrakt Øst – Vest og bare 6 av Nord-Syd parene klarte å 
få med seg de 4 motspillstikkene en kan sette opp. Vanskeligst var det kanskje der Øst ble spillefører i 4 
hjerter etter grandåpning. Syd spiller naturlig ut spar Ess. Nå må Nord legge svakhet og de fleste bruker 
vel i dag omvendte styrkekast. Spar 8 nordfra betyr enten singleton eller ønske om skift. Singleton er vel 
ikke særlig sannsynlig så svakhetskastet betyr et ønske om skift. Dette må bety en minorkonge hos nord 
noe som riktignok bare gir 14 honnørpoeng til Øst. Vi prøver kanskje kløver Ess, men etter nytt 
svakhetskast skifter vi en liten ruter og beter kontrakten. 
Ved andre bord åpnet Øst med 1 ruter og Vest ble spillefører i hjerterkontrakt etter sparinnmelding 
sydfra. Nord spiller ut spar 5 (norske fordelingsutspill) og Syd ser at makker har en eller tre spar. Det 
siste er vel mest sannsynlig, men for sikkerhets skyld casher vi inn kløver ess. Fortsettelse i kløver er 
uaktuelt, så når makker legger sin minste kløver, skifter vi til den laveste fargen, ruter og holder 
kontrakten nede på 9 stikk. 
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Stormestere 

To nye stormestere fikk sine fortjente nåler under oppholdet her. En av dem var festival-general Per 
Bryde Sundseth, og den andre var Lars Frøland. 
 
Gratulerer til begge! 

Hjernetrim 1 

Det kom inn nesten 30 svar på den første hjernetrimmen i 2020, og det er jeg meget fornøyd med. Det er 
utrolig hyggelig å få så bra respons når en jobber med slike ting. Det var masse riktige svar, men noen 
syntes nok at oppgave 3 var noe utfordrende. Vi kan kanskje kalle det en liten «lureoppgave» 
Oppgave 1: 
Du har to krukker med 4 hvite og 4 gule kuler i hver. Uten å se innholdet tar du ut en kule fra hver 
krukke. Hvor stor er sjansen for at minst en av de to kulene er gule? 
Det er fire mulige utfall av en slik trekning: Hvit-hvit, hvit-gul, gul-hvit og gul-gul. Det betyr at sjansen 
for å minst èn gul kule er 75 %. 
Per Heide hadde Fru Fortuna med seg og får den første vinvoucheren 
Oppgave 2: 
Ved et møte gikk først 1/5 av deltakerne. Litt senere gikk halvparten av de som var igjen. Da var det 24 
igjen i lokalet. Hvor mange var det opprinnelig? 
Denne beregningen hadde alle gjort rett på, og Marit og Jean Perrone kan nyte godt av litt flaskefor. 
Oppgave 3: 
En mann tar en tønne som veier 20 kg og lager noe i den. Etterpå viser det seg at den nå veier mindre 
enn 20 kg. Hva er det han har laget? 
Det er nok ingen ting annet enn et hull det går an å lage i en tønne hvis den skal reduseres i vekt. 
Svetlana Lund var blant de som hadde funnet ut det og får sin vinflaske. 

Hjernetrim 2 

Det var like stor oppslutning om denne hjernetrimmen som den forrige, nesten 30 besvarelser.  Mest 
muntert ble det om ender og egg der flere stilte spørsmål ved om hvordan halve ender ville se ut, og 
ikke minst hvordan det var å få lagt fra seg halve egg. Til det kan vi ikke si annet enn at naturen er 
mangslungen. 
Oppgave 1: 
Når tre 5-kronestykker blir kastet opp i lufta, vil minst to av dem nødvendigvis lande på samme side, og 
det er like stor sannsynlighet for at det skal bli kron som mynt. Dermed blir svaret 50 % 
Sonja Henden kom først opp av «hatten» og får sin vinvoucher. 
Oppgave 2: 
Når 2,5 ender bruker 2,5 døgn på å legge 2,5 egg, vil èn and bruke 2,5 dager på ett egg. Dermed må vi 
gange det tallet med 14 og får 35 dager som svar. 
Her var Thorleif Skimmeland den heldige i trekningen og får vinbelønningen. 
Oppgave 3: 
Det kom inn flere ulike svar, men de fleste hadde fått det korrekt og sett at det var norske egennavn 
skrevet baklengs. 
Tove og Jostein Ravn Ottesen ble trukket som vinnere. 

Hjernetrim 3 

Oppgave 1: 
5 gresskar og 2 bananklaser koster kr 160 
2 gresskar og 3 bananklaser koster kr 130 
Hva koster ett gresskar og èn bananklase? 
Svar: Et gresskar koster kr 20 og en bananklase 30 
Tone Eiklid får vinpremien 
Oppgave 2: 
Her må jeg bare beklage en skrivefeil. Som flere hadde bemerket skulle det selvfølgelig stått: 
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Hver gutt har like mange søstre som brødre. Hver søster har dobbelt så mange brødre som søstre. Jeg 
hadde byttet de to siste og da ble oppgaven meningsløs. Flere hadde likevel funnet ut søskenflokken 
måtte bestå av 7 personer, Tre søstre og 4 brødre. 
Laila Kvamsdal Skilbrei får en belønning. 
Oppgave 3: 
Du har tre gjenklistrede konvolutter. Utenpå står det skrevet at det er to hundrelapper i den ene, to 
200-lapper i den andre, og i den tredje er det en av hver. Problemet er at på alle konvoluttene er det 
skrevet feil, Hvordan kan du avsløre det riktige innholdet ved kun å åpne èn konvolutt og ta ut èn 
seddel? Det gjør en ved å åpne den det står kr 300 utenpå. 
Det hadde blant andre Sonja K Henderi funnet ut. 

QUIZ 1 

1. Hva heter hovedstaden på Sri Lanka? 
Svar: Colombo 

2. Hvilken popgruppe er bl.a. kjent for hiten «Hotel California»? 
Svar: The Eagles 

3. Når døde Dronning Maud? 
Svar: 1938 

4. Hvilken familie hører Nøtteskrike til? 
Svar: Kråkefamilien 

5. Hva kalles golfkonkurransen for kvinner mellom Europa og USA som spilles annethvert år? 
Svar: Solheim Cup 

6. Hvem var Jan Palach? 
Svar: Tsjekkoslovakisk student som tente på seg selv og i protest mot den sovjetiske invasjonen i 
1968 

7. Hvilken kommune i Finnmark har samme navn som et bitte lite men plagsomt dyr? 
Svar: Loppa 

8. Hva heter nyttår på spansk? 
Svar: Ano Nuevo 

9. Hvilken farge har blomstene hos rogn? 
Svar: Hvite 

10. Hvem har skrevet romanen «Genanse og verdighet»? 
Svar: Dag Solstad 

11. Hva heter direktøren i NAV som har vært ute i hardt vær nylig? 
Svar: Sigrun Vågeng 

12. Nidar lanserte i 1920 et sjokoladeprodukt som ble kalt vaniljepraliner. I 1961 endret det navn. Til 
hva? 
Svar: Kremtopper 

13. Hva mener en danske når han sier «halvfjerds»? 
Svar: 70 

14. Hva heter statsministeren i Sverige? 
Svar: Stefan Løfven 

15. Hva slags dyr er en serval? 
Svar: Et kattedyr 

16. Hva kalles motorsporten hvor man skal kjære en engelsk mil på kortest mulig tid? 
Svar: Dragracing 

17. Femur er det største beinet i kroppen. Hva heter det på norsk? 
Svar: Lårbeinet 

18. Hva kalles tiden før jernalderen? 
Svar: Bronsealderen 

19. Hva slags kunstform er origami? 
Svar: Japansk papirbretting 

20. Hvor ble klimakonferansen før jul i 2019 holdt? 
Svar: Madrid 

21. Omtrent når kom skikken med juletrær til Norge? 
Svar: På 1820-tallet 

22. Hvem regisserte filmen «Smultronstället»? 
Svar: Ingmar Bergman 
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23. Hvor stor er lysets hastighet? 
Svar: ca 300 000 km/sekund 

24. Hvilken komponist flyttet inn i Grotten, Statens æresbolig for kunstnere, i 1981? 
Svar: Arne Nordheim 

25. I hvilken salme hører vi disse linjene: «Lat lysa din Fred fraa Fjell til Strand/ Og Vetter fyr vaarsol 
røma!»? 
Svar: Gud signe vårt dyre fedreland. 

Resultater Quiz 1 

Responsen på årets første quiz var helt overveldende. Mellom 60 og 70 personer fylte Mabel onsdag 
kveld, fordelt på 11 lag. Veldig moro! Det ble meget jevnt om seieren, og vinnerscoren lå på meget 
respektable 23 poeng av 25 mulige. Ingen scoret lavere enn 15/16, og det er også meget bra. Vi har 
kunnskapsrike festivaldeltakere! 
De som til slutt dro seieren i land var Elisabeth og Rolf Sjødal, Fride Andersen og Anne Lise og Svein 
Kaarød. Hakk i hæl med 22 poeng fulgte Bjørg og Sverre Johnsen, Unni og Jan Mikkelsen, Trine og Jon-
Egil Furunes. Disse to lagene på to vinvouchere hver seg. Den tredje pallplassen gikk til Rune Nicolaisen, 
Wenche Thorstensen, Olav Molberg, Halvard Holdaas og Halvor Fjørtoft med 21. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZ 2 

1. Hva slags gud var Bacchus? 
Svar: En romersk vingud 

2. Hva het den legendariske dirigenten til Oslo-Filharmonien i perioden 1979 – 2002, og som døde 
nylig? 
Svar: Mariss Jansons 

3. Hva heter hovedstaden i Sudan ? 
Svar: Khartoum 

4. Hva er det kjemiske tegnet for bly? 
Svar: Pb 

5. Hvilen romanfigur er skapt av den engelske forfatteren Daniel Defoe? 
Svar: Robinson Crusoe 

6. Hva kalles papirstørrelsen som måler 148x210 mm? 
Svar: A5 
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7. Hvem solgte landområder til USA for 15 millioner dollar i 1803? 
Svar: Frankrike v/ Napoleon 

8. Hva heter det største og kraftigste av de norske mårdyrene? 
Svar: Jerv 

9. Hvem sang melodien «The Young Ones” fra 1962? 
Svar: Cliff Richards 

10. Hvilken fotballklubb spiller hjemmekampene sine på Gjemselund stadion? 
Svar: Kongsvinger 

11. Hvem har malt bildet « Birk i storm»? 
Svar: I.C Dahl 

12. Hva forbinder du geografisk med tallene: 1630 – 736 – 196? 
Svar: Norges grense i km mot Sverige – Finland  - Russland 

13. Når kommer askeonsdag? 
Svar: onsdag etter fastelavnssøndag og innleder fastetiden? 

14. Hva heter statsministeren i Danmark? 
Svar: Mette Fredriksen 

15. Hvilken norsk konge falt i slaget ved Svolder? 
Svar: Olav Tryggvason 

16. Hvilket av de 10 bud sier « du skal hedre din far og din mor»? 
Svar: Det fjerde 

17. Norge okkuperte en kort periode et område på Grønland – når? (rett 10-år gir poeng) 
Svar: 1931 – 33  

18. To norske, mannlige spydkastere har innehatt verdensrekorden. Hvem? 
Svar: Egil Danielsen og Terje Pedersen 

19. Hvem var den første sjefen for Den Norske Opera & Ballett? 
Svar: Kirsten Flagstad 

20. Navnet til en engelsk jarl fra 1700-tallet som en periode satt i regjeringen har gitt opphav til noe 
spiselig. Hva da? 
Svar: Sandwich 

21. I hvilket 10-år fikk vi 10-krone mynten? 
Svar: Åtti-tallet (1983) 

22. Hvilken romersk keiser ga ordre om bygging av en mur i England i år 122? 
Svar: Hadrian 

23. Hva heter Spanias lengste elv? (innenfor landets grenser)? 
Svar: Ebro 

24. Hva er det virkelige navnet til artisten Ravi? 
Svar: Ivar Christian Johansen 

25. Hvilken hendelse fant sted ved Alamogordo i New Mexico den 16. juli 1945? 
Svar: Den første atomprøvesprengningen. 

Resultater QUIZ 2 

Den andre quizen i år samlet ca 50 deltakere fordelt på 7 lag, og jeg lar meg stadig imponere av 
kunnskapsnivået.  Kampen om seieren ble jevn og hard som vanlig og vinnerresultatet, 22 poeng av 25 
mulige, er intet mindre enn imponerende. Laget besto av Sverre Johnsen, Bjørg Lystad, Trine og Jon-
Egil Furunes og Unni og Jan Mikkelsen. 
Kun ett poeng bak kom Olav Molberg, Mons Ivar Hestnes, Gerd Teigen, Jan Synnestvedt og Magnar og 
Trine Langemyr. 
Ytterligere ett poeng etter fulgte Fride Andersen, Anne Lise og Svein Kaarød og Elisabeth og Rolf Sjødal. 
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QUIZ 3 

1. Hva heter den franske nasjonalsangen? 
Svar: Marseillaisen 

2. Hva heter den vulkanske øya som dukket opp av havet utenfor Island i 1963? 
Svar: Surtsey 

3. Hvilket uttrykk brukes i fysikken om den lavest mulige temperaturen, dvs – 273,15 grader Celsius 
eller 0 grader Kelvin? 
Svar: Det absolutte nullpunkt 

4. Hvilken norsk sjokolade har et navn som forbindes med hell og lykke? 
Svar: Firkløver 

5. Buddhisme er en svært utbredt religion i Japan, men det er en som er enda mer populær. Hva 
kalles den? 
Svar: Shintoisme 

6. Hvilken skøyteløper ble i 1980 den første som vant fem individuelle gull i et OL? 
Svar: Eric Heiden 

7. Hvilken norsk artist debuterte i 1998 med låten «Unforgivable sinner»? 
Svar: Lene Marlin 

8. Hvem var Sverre Selmer Nilsen? 
Svar: Norsk spion fra Finnmark. Rekruttert for Sovjetunionen som 16-åring. 

9. Hva heter Norges olje- og energiminister? 
Svar: Kjell-Børge Freiberg 

10. Hvilket husdyr har det vitenskapelige navnet Equus caballus? 
Svar: Hest 

11. På hvilken øygruppe finner vi byen Stornoway? 
Svar: Hebridene 

12. Hva slags husvære er en ger eller jurt? 
Svar: Et mongolsk telt 

13. I hvilket år sto slaget ved Waterloo som markerte slutten på Napoleons krigene? 
Svar: 1815 

14. Hvilket tre regnes som verdens høyeste? 
Svar: Redwood (ca 115 m) 

15. Hvem har skrevet romanen «Halvbroren»? 
Svar: Lars Saabye Christensen 



Bridge for Alle 2020 
Tenerife 6. – 25. januar 

16. Hva heter hovedstaden i Liechtenstein? 
Svar: Vaduz 

17. Hva er det motsatte av trekkfugl? 
Svar: Standfugl 

18. Hvilken fotballklubb spiller hjemmekampene sine på Emirates Stadium? 
Svar: Arsenal 

19. I hvilket år skiftet Kristiania navnet til Oslo? 
Svar: 1924 

20. Hvem regnes som den første til å arrangere gruppereiser? 
Svar: Thomas Cook 

21. Hva heter det amerikanske skomerket som har NB i logoen? 
Svar: New Balance 

22. Hvilken norsk forfatter fikk Nobel-prisen i  litteratur i 1928? 
Svar: Sigrid Undset 

23. Hvem spilte hovedrollene i «Tatt av vinden» fra 1939? 
Svar: Clark Gable og Vivien Leigh 

24. Hvilken tegneseriefigur «trekker raskere enn sin egen skygge»? 
Svar: Lucky Luke 

25. Endelig Morten – her er den: Hva er det vanligste formatet (sammensetningen av tall og 
bokstaver) på spanske bilskilter i dag? 
Svar: 4 tall + 3 bokstaver 

Resultater QUIZ 3 

Den siste januar-quizen i år samlet 7 lag, og jeg lar meg stadig imponere av kunnskapsnivået. Vinner 
laget, som besto av: Pauline Dahle, Beate Fjælberg, Ruth og Arne Thomassen, Jan Synnestvedt og John 
Roar Stein scoret hele 23 av 25 mulige poeng. 
På andre plass fulgte: 
Anne og Svein Weltzien, Ivar Barikmo, Lise Kjærnsrød, Stein Furuseth, Morten Hermansen, Per Wang, 
Bjørn Heimsnes og Sigbjørn Bakkemyr. 20 poeng ble deres resultat. 
Tredjeplassen fulgte like bak med 19 poeng og her deltok: 
Sverre og Eirin Selfors, Erling Selfors, Gerd Marit Harding, Svein Markussen, Rønnaug Asla, Åse Marit 
Hansen og Per Løwe. 
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Alkohol og festival 

Alle vet at vi har et absolutt alkoholforbud under turneringene. Tidligere har vi fra tid til annen hatt en 
smule problemer med det, men nå i januar må deltakerne få skryt for et saklig forhold til forbudet. 
Vi har vært veldig tydelige på at bortvisning uten ytterligere advarsel ville være konsekvensen, og vi har 
notert kun ett tilfelle gjennom hele festivalen. All honnør til spillerne – fortsett med det! 

Fra riktig gamle dager 

Erik Jørgensen fra Mandal kom innom med to artige historier å fortelle. Den ene handlet om Sigurd 
Wathne som var født i 1899, og som ville vært grandonkel til sportsjournalisten Davy Wathne hvis han 
hadde levd da Davy ble født i 1950. Sigurd var keeper på Brann i en årrekke og fikk i tillegg 23 A-
landskamper. Blant annet sto han i mål på det norske laget i OL i Antwerpen i 1920 som slo England.  
Han er den som har sluppet inn færrest mål i forhold til antall landskamper spilt. Han oppholdt seg også 
en tid i USA der han jobbet for Harley Davidson fabrikken. Han kom tilbake til Norge, etablerte 
bilverksted i Mandal og startet Mandal BK i 1934. Fotballkarrieren avsluttet han rundt 1930 i 
Mandalskameratene. 
 
Dessverre fikk han et ganske brått og tragisk endelikt. Under annen verdenskrig jobbet han som 
skipsmaskinist, bl. annet om bord på DS Risøy, som i mars 1942 ble torpedert på kaia i Swansea. Sigurd 
var på dekk, ble slengt over bord og landet på kaia. Han døde en uke senere av skadene han fikk. 
Den andre handlet om Ferdinand Bie som ble den første nordmannen som vant friidrettsgull i et sommer-
OL da han vant 5-kamp under OL i Stockholm i 1912. Det var egentlig amerikaneren Jim Thorpe som 
vant, men han ble disket året etter på grunn av datidens proffbestemmelser. Dermed rykket Ferdinand 
opp fra sølvplassen. Diskvalifikasjonen ble omstøtt i 1982, men det internasjonale friidrettsforbundet 
bestemte at begge ble stående gullmedaljører. Ferdinand Bie ble etter hvert lege og bosatte seg i 
Kristiansand. Han var en ivrig bridgespiller og blant annet forretningsfører i Vest-Agder bridgekrets i en 
lang periode. Han deltok med dyktighet i flere store bridgeturneringer, og det sies at et stort sølvskrin 
han vant i en av disse turneringene satte han større pris på enn gullmedaljen fra Stockholm. 

Litt golf 

Golf-aktiviteten har nok ikke vært den aller største denne gang, men kortbanen vår Los Palos har i alle 
fall vært en del besøkt. Der er det absolutt verd å nevne at Jean Campbell presterte en 9-hulls runde på 
29 slag – to over banens par! 
Vi gratulerer! 

Litt om januarværet 

Værguden har vel ikke vært på sitt aller mest gavmilde denne januar-måneden, men det ville også være 
feil å påstå at de har vært direkte vrange. Den første uka var preget av blandingsvær med gode 
solperioder men også en del skyer. Et par dager blåste det ganske friskt. Uke 2 har vært den værmessig 
beste med sol i lange perioder og varmt, litt vind også iblant. Uke 3 var preget av ganske mye skyer og 
relativt kjølig vær. Tirsdag kom det faktisk litt regn på kvelden, men det er det eneste vi har sett av 
nedbør. Betydelig bedre enn det som var meldt på Yr. Stol ikke på dem! Fra onsdag har det vært 
betydelig bedre med masse sol. 
Jeg har ingen direkte temperaturstatistikk å referere til, men generelt opplever jeg at det har vært noe 
mer kjølig på morgen og kveldstid enn vi bruker å ha det. Likevel tror jeg vi må konkludere med at vi bør 
være fornøyd. 
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Gomera-tur med Rita og Tom 

Vi bestemte oss for å avlegge naboøya La Gomera et besøk, og dro av sted med turoperatøren 

Skandinaviske reiser. Bussen hentet oss ved Beverly Hills kl 07.30, og fra havna her i Los Cristianos 

tok det ca 45 minutter før vi var framme i San Sebastian de la Gomera, Spanias travleste havn. På 

ferga var det rikelig anledning til å meske seg med baguetter, kaker, kaffe og annet drikke, og en 

kunne også få kjøpt suvenirer. 

 

 

Øya har et innbyggertall på 20 000, hvorav 18.000 bor i 
hovedstaden San Sebastian. Vi fikk demonstrert plystrespråket «El 
Siblo» som brukes på øya på grunn av den spesielle naturen. Det 
var i ferd med å dø ut, men er nå blitt skolefag, og det brukes 
mye av havnearbeiderne på grunn av all støyen i området. Det er 
en utrolig språkvariant som kan høres på 5 km avstand! 
Bussen kjørte oss videre mot nasjonalparken Parque Nacional de 
Garajonay. Den snirklet seg oppover og nedover små, svingete 
veier i et helt fantastisk landskap. Ubeskrivelig vakkert med høye 
fjell og dype daler. Jo høyere vi kom, jo frodigere ble det med 
skog og vill natur. Nasjonalparken ligger i et krater på ca 1200 
høyde over havet, og det er ganske kjølig der, så ta med jakke. 
Vi ble også fortalt at øya har en hunderase som kan oppnå en vekt 
på opptil 100 kg. Blant floraen på Kanariøyene finnes 6 av de 10 
giftigste blomster/trær i verden, og den aller giftigste finnes på 
La Gomera. Det er et fint tre med gule blomster, og den må 
definitivt ikke berøres! Den finnes også på Tenerife ble vi fortalt. 
 
En tur til La Gomera er absolutt å anbefale, et utrolig landskap! 
 

 
Med hilsen 
 
Rita og Tom 
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Enkelte har alltid med egen kortstokk 

Av: Elisabeth Groseth og Vegar Næss 

Når man ikke kan glede seg over å sitte på bord en med alle de gode kortene i hånden, så får man 

bare finne på noe. Det er lett det. Det er bare å ta på seg en «hjemmesnekret» kjole med både hel 

kortstokk og noen meldekort på. Alle blir liksom blide og det minner ikke minst kjole-eieren på at 

Bridge skal være morsomt (også). 

 
Etter mange spørsmål om hvordan kjolen var laget – lovet jeg bruksanvisningen i siste bulletin – og her er 
den. 
 

 
 

 

Det er bare å kjøpe seg en ensfarget kjole (om du 
ikke syr selv, jeg har kjøpt min på ZIZZI – den bør 
være i bomull og ensfarget), og låne ektefelles 
kopimaskin og putte slike ark (kan sikkert kjøpes 
flere steder enn på Clas Ohlson, men jeg vet ikke 
hvor). Hele kortstokken kopieres og klippes ut. Det 
kan være lurt å ha vasket og strøket plagget først. 
 
Så følger man oppskriften – kjempeenkelt. 
 
Det finnes egne ark når en skal bruke de på mørke 
tekstiler, og de til lyse tekstiler må en printe ut 
speilvendt om en skal ha riktig resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
Etter at det hele er strøket på, kan man etter et par 
dager vaske kjolen (eller hvilket plagg det er man 
har moret seg med), men da kan en bare forsiktig 
stryke det på vrangen etterpå. 
 
 
Det var det. Lykke til, kopier gjerne. 
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Under «Bridge for Alle» er det nok å finne på uten kort 

Av: Elisabeth Groseth og Vegar Næss 

Det hender når man sitter der under «oversitten» i c-gruppa at det ikke er bare gøy å høre på 

makkers gjennomgang av feilene sine. Først tenker man «dette skal jeg ALDRI gjøre mer», altså 

spille bridge på Tenerife. Men så ser man ut av vinduet og på den vakre utsikten og straks vandrer 

tankene til alt en har opplevd underveis i denne «bridgeferien» (i tillegg til sine nederlag med kort 

i hånden).  

For i Los Cristianos er det en masse en kan fordrive tiden med mens 
flittige maskiner og medarbeidere sitter og legger kortene til 
kveldsturneringene. 
Flere dager i uken kan man møte opp og loses gjennom kortenes 
mysterier, eller få korte bridgekurs – som det står i programmet.  
 
Velger man bort det er man henvist til å finne på noe annet. Skulle en 
ønske å bade er det valgets kval, basseng eller sjø? Eller kanskje bare 
flanere på stranden?  
Fysisk aktivitet er det også tilrettelagt for. Noen spillet tennis, andre 
spiller golf. Selv har jeg spilt petanque og sett på de andre spille 
minigolf. Det er petanque-baner både ved stranden og andre steder i 
byen. Og det var lett å finne noen å konkurrere mot (men ikke veldig 
enkelt å vinne over dem).  Banene er veldig opptatte til bortimot 12, 
da er de aller ivrigste gått hjem. 
 
Nydelige blomster kan en beundre mens en er ute og tusler. Og nok av 
kaféer er det. Det flotte er at ingen sier noe om du bare skal ha en 
kopp kaffe, ett glass brus eller noe annet i glasset. Ikkeno mas om 
«spiseplikt». 

Men er en sulten er det noe for enhver smak. Vi var igjennom alt fra fransk is-café med crepe på 
menyen, via mat fra de fjerneste hjørner av kloden og til og med den høyeste hamburgeren «ever». 
Overalt er det en liten park, eller i det minste en krakk en kan sette seg ned og studere verden om seg. 
Beundre havet eller filosofere over gårdagens kort. 
 
I tillegg er det tilbud om organiserte turer. Rita kunne fortelle at hun hadde vært med på en slik tur til 
La Gomera. Den var billig i forhold til en vanlig billett med hurtigbåten over dit, og inneholdt massevis 
av opplevelser. Riktignok ble det noe kjedelig å delta på «produktpresentasjonen» som er en del av disse 
turene, men ikke nok til at det burde skremme noen – og ikke krav om å kjøpe noe. 
Sist vi var her leide vi bil, men det ble droppet denne gangen – det er billig med taxi og busstransporten 
fungerer godt. Er en skrøpelig tilbens er nok dette stedet å dra for det er utleie av små, motoriserte 
fremkomstmidler i stor stil tilgjengelig. 
 

Makkergaranti av ypperste kvalitet. 

Av: Elisabeth Groseth og Vegar Næss 

Det er akkurat hva «Bridge for Alle» på Tenerife kan tilby. Bare se her: 

Vi var en gjeng som ukentlig spiller på Nøtterøy som møttes til middag en kveld, etter spilling. Da 

kunne Jan (Kvarme) meddele at hans faste makker, Knut, ikke kunne komme for han hadde så 

vondt i ryggen.  

 
Først vanket det medlidenhet rundt bordet, hadde han ikke fått spille den dagen? Neida – ingen grunn til 
slik bekymring. Svært fornøyd kunne Jan fortelle at han hadde fått makker gjennom «makkergarantien». 
En kjempegod makker, han het Jon-Egil Furunes. Javel, svarte jeg – han kjenner jeg ikke. Umiddelbart 
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ble det foretatt tilsnakk fra gemalen, som kunne fortelle at dette var minst andre gang jeg hadde 
benektet å kjenne «Turbo». 
Jan skrøt videre av sin makker for dagen, og sa at han hadde gitt beskjed om at han greit kunne spille 
det systemet Jan spilte. Humrende grep gemalen ordet og fortalte at det var langt fra noen 
hvemsomhelst Jan hadde som makker. En Superstormester, og dessuten selveste sportsjefen i 
Bridgeforbundet.  
 

 

Jon-Egil Furunes og Jan Kvarme (foto: Per Bryde Sundseth) 

Mens gjengen mumlet beundrende rundt bordet fant gemalen (eller Rutermesteren om du vil) det 
betimelig å fortelle at han hadde kjent «Turbo» fra lenge før han var noen mester. Her er den historien: 
«Jeg lærte å spille bridge som 17-åring på Fauske gymnas (av en herre som heter Oddmar Nyseth), og 
begynte å spille i Fauske Bridgeklubb, og fortsatte der til jeg skulle i militæret.  Et år på Luftforsvarets 
befalsskole i Stavern fulgte, og så et års plikttjeneste i Bodin Leir ved Bodø 1976/77. 
 
Der traff jeg en Idrettsoffiser som også kunne spille bridge, men vi hadde ingen å spille med. Men han 
fant noen menige som hadde lyst å spille, så vi smuglet dem inn på offisers-messa, og spillet var i gang. 
Idrettsoffiseren er en av mine aller beste venner den dag i dag, men jeg ville aldri i livet husket igjen 
noen av disse menige som vi spilte med.  Inntil en vakker dag … 
En dag på begynnelsen av 2000-tallet begynte Jon-Egil Furunes, som jeg kjente som «Turbo» fra bridge-
miljøet, i det firmaet jeg jobbet.  Jeg syntes det var stas å ha en slik berømt spiller sittende noen få 
kontorer bortenfor. Jeg kjente ikke igjen han, men han husket meg fra bridgen vi spilte i Bodø, og sa at 
det var den gang han fattet den interessen for bridge som hadde ført til at han var kommet dit han var. 
Så det var første gangen jeg fikk noen til å begynne å spille bridge, og det har ikke vært den siste!» 
 
Tilnavnet «Turbo» henger visstnok med han på grunn av tempoet i spillingen, og «alle» vet om dette 
navnet. Men selve kjernen i denne historien er en honnør til Bridgeforbundet som ved alle «bridge for 
alle» arrangementene klarer å stille med en kjempegod makkergaranti.  
 
Selv på Tenerife hvor antallet spillere og gode spillere som deltok i januar i år var rekordstort, var det 
makkergaranti som minimum matchet det nivået den deltakeren som trengte makker hadde. Helt 
fabelaktig og et godt tips for de som vurderer om de skal delta uten makker. 
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NBF hedrer BfA Tenerife generalene 

Gavedryss 

Som takk for innsatsen vår for Tenerife-festivalene gjennom en 10-års periode ga NBF oss en flott gave i 
forbindelse med markeringen i januar 2019. Per og jeg fikk en golfrunde på mesterskapsbanen på Adeje, 
og sammen med våre respektive fikk vi innta et smakfullt måltid på en av områdets velrennomerte 
restauranter. 

 
Søndag 10.11 kl 09.38 var vi klare på første tee. Været var nydelig og 
banen praktfull. Dessverre var ikke golfferdighetene våre helt på topp 
den dagen, og ballene rullet altfor fort for oss på greenene, men likevel 
en flott opplevelse. Per lyktes for øvrig best! 
 
Tirsdag 12.11 inntok vi El Molino Blanco (Den hvite mølle) i Las Americas 
og nøt et særdeles velsmakende måltid sammen med Bjørg og Lise, 
akkompagnert av god vin og velklingende arier. 
Tusen takk for gaven!! 
 
 

El Molino Blanco 

En meget karakteristisk restaurant litt nord for Los Cristianos og Las Americas som serverer god mat i en 
koselig atmosfære. Bjørg, Lise, Knut og Per var her og nøt middagen som de hadde fått som gave fra NBF 
ved 10-års jubileet i januar i år. 
 

  

Positive tilbakemeldinger 

Vår novemberfestival fikk igjen mange rosende tilbakemeldinger. Vi har plass til mange flere i november 
enn hva vi hadde av deltakere i 2019 – i motsetning til hva som er situasjonen når det gjelder januar. Her 
er tilbakemelding fra to hyggelige damer som passer fint å ta med i tilknytning til hedring av Per og 
Knut. 
 
Først en hilsen fra det blide Sørland 
Hallo, kjære venn, 
Noen ord fra et klissvått sørland i denne førjulstid: 
Tusen, tusen takk for et perfekt opphold på Tenerife, og for undervisingsstoffet. Jeg er et 
lesemenneske, så det passe bra! 
Som det sydenmennesket jeg ikke er, du skal ha æren for at denne turen ble så trivelig på alle måter. 
Paradise Park er en merkelig oase, hjemlig på en måte, jeg fikk jo mitt rom fra forrige gang(!), 
svømmebassenget 75 skritt unna, god mat, og ja, virkelig, Bridge for Alle! 
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Det skal egentlig litt mot til å dra på noe sånt, sett fra mitt ståsted som bridgespiller, men dere fikser 
det slik at alle har det kjempegreit – som det heter her omkring. Det hadde jo vært enklere for dere om 
man kom med makker, men min heter Robert robot og er ikke så lett å lage avtaler med … 
Du kan godt få en ‘fjærihatten’ til: Jeg tror faktisk jeg har lært noe på de 14 dagene, om ikke annet at 
bridgen er uunnværlig som trim for gamle hoder, og gøy! Men det er ikke sikker at jeg spiller med 
levende mennesker så veldig mange ganger før vi forhåpentligvis møtes igjen … 
God jul, godt nyttår til deg/dere ildsjeler, og igjen, takk for alle velvilje og tålmodighet. 
Beste hilsener 
Inger Jarlsby 
 
Så en hyggelig e-post fra en Bergens-dame: 
Hei, og takk for sist! 
Tusen takk for den tilsendte avslutningsbulletinen fra Tenerife! 
Det var gøy å lese om det nye opplegget denne gangen, og så at det var tatt med så mye om spillene 
også fra kursgruppen! 

Til og med at det bare var "to par i kurspuljen" som nådde 7 kløver i spill 13.😁  
Synes det er fantastisk å kunne komme til denne bridgefestivalen, hvor alt er så godt planlagt og 
gjennomført: Aner nok ganske mye arbeid bak det hele. 
God jul og et riktig godt nytt år til dere alle! 
Med vennlig hilsen 
Karin Nygaard 
 

Casa Tagoro 

 
som for øvrig er guancho-språk og betyr møteplass, er en 
gourmetrestaurant i sentrum av Los Cristianos og har Michelin-anbefaling. 
Både vi i staben og flere av våre gjester har vært der og nytt godt av et 
utmerket kjøkken. 
 
 
 

 

Michelin Red Guide 

 

  

http://casatagoro.es/wp-content/uploads/2018/08/A4-Roter-Punkt2018-640x635.jpg
http://casatagoro.es/wp-content/uploads/2018/08/A3Michelinkoch5.2018-640x400.jpg
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Bridge for Alle 

Bridge for Alle er den ene av to pilarer som Norsk Bridgeforbund (NBF) bygger sitt tilbud på. Bridge for 
Alle konseptet er ikke ”bare” bridge, men også et opplegg der det er rom for andre opplevelser. 
NBF har flere ulike Bridge for Alle tilbud. Klubbspilling som foregår i klubber spredt over hele landet, er 
det viktigste Bridge for Alle tilbudet. For de som ønsker en myk start på turneringsspillet, arrangeres det 
en-dags trivselsturneringer i helgene av kretser/klubber. 
NBF arrangerer Bridge for Alle festivaler på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos på Tenerife. 
Bridge for Alle Tenerife består av to festivaler – en i november og en i januar. Opplegget i siste del av 
november ble arrangert for første gang i 2012. Sentralt i novemberfestivalen er opplæring, men det vil 
også være vanlig spilling. 
Det siste tilskuddet i Bridge for Alle konseptet er Storefjellfestivalen. I 2020 står den fjerde utgaven for 
døren. 
 
Tenerife Novemberfestival 

I 2020 blir den to ukers lange festivalen på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel den niende i rekken. I 
tillegg til bridgekurs på formiddagen er det også vanlig spilling på tilsvarende måte som under festivalen 
i januar. 
 
Tenerife Januarfestival 

Sesongens festival blir den 11. i rekken. Vårt opplegg i januar har vært en sammenhengende suksess fra 
starten i 2010. I den tre uker lange festivalen i januar har det de siste årene deltatt +/- 300 
bridgespillere. Det spilles bridgeturneringer daglig unntatt søndager. Hver kveld er det Bridgepub på den 
overbygde takterrassen der en kan få kjøpt forfriskninger og spille litt mer bridge hvis en skulle ønske 
det. 
 
Per og Knut  

Sentrale i NBFs Bridge for Alle opplegg på Tenerife er Per Bryde Sundseth og Knut Kjærnsrød. Sammen 
med resten av staben vil de sørge for at du kan ha mange hyggelige bridgeopplevelser ved det grønne 
bord på Tenerife. 
 
Storefjellfestivalen 

Bridge for Alle festivalen på Storefjell 1001 Resort Hotel arrangeres etter nesten de samme linjene som 
festivalene på Tenerife.  Det blir turneringer på formiddag og ettermiddag og bridgepub på kvelden.  Det 
vil i tillegg være forskjellige andre bridgeaktiviteter, bl.a. drop-in undervisning og turneringslederkurs. 
Storefjellfestivalen arrangeres i forbindelse med pinsen, 27. mai–1. juni 2020. 
 
Nybegynnertreffet 

I forbindelse med Bridgefestivalen arrangeres det et nybegynnertreff for de som er ferske. Mer info: 
http://bridge.no/Laer-bridge  
 
Klubbene 

Det viktigste tilbudet innenfor Bridge for Alle konseptet er tilbudet i klubbene. Forbundets vel 300 
klubber gir hver uke et variert tilbud, hvor både det sosiale og bridgespillingen kombineres på en god 
måte. Dersom du ikke allerede har funnet deg en klubb å spille i så vil du kunne få råd og veiledning om 
passende klubb fra lederne på Tenerife eller du kan finne mer om dette på Norsk Bridgeforbunds 
hjemmeside http://bridge.no. 
 
Bridge som Sport 

Den andre pilaren i Norsk Bridgeforbunds tilbud er Bridge som Sport. NBF tilbyr Norgesmesterskap i ulike 
klasser og Seriemesterskap med fire divisjoner. Vi har arrangert Norsk Bridgefestival siden 2000 som er 
et tilbud innenfor både Bridge for Alle og Bridge som Sport. I 2020 vil igjen Norsk Bridgefestival bli 
arrangert på Lillehammer i perioden 31. juli – 8. august. Program for festivalen er ikke klart enda.  

http://bridge.no/Laer-bridge
http://bridge.no/
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Tilbudet framover 

Bridge for Alle på Tenerife ruller ufortrødent videre, og den neste muligheten kommer allerede i 
november 2020. Mandag 16.11 er vi i gang for fullt, og turneringsopplegget er til forveksling likt det vi 
har i januar. Spillingen foregår i Atlante, og vi håper at deltakelsen denne gang blir så stor at vi kan dele 
i to puljer. Premiene er de samme som i januar – vinnerne i de to hovedturneringene (fredag/lørdag) i 
begge uker får hotellets èn ukes oppholds premie. 
Det er større valgmuligheter i forhold til romtype i november, og de som er opptatt av sjø- og 
utetemperatur, vil oppleve at den nok ofte ligger et par grader høyere i november-måneden. 
Kursopplegget fortsetter også, og tilbakemeldingene på det vi gjorde i november 2019 var så gode at vi 
fortsetter i samme spor. Kursinnholdet handler om påbygging av kunnskap, og vi kjører fire økter pr uke: 
mandag – tirsdag – torsdag og fredag 10-12. Vi kombinerer teori med mye praktisk spilling. Det fine med 
å legge kursingen til disse tidspunktene er at da kan en fint kombinere det med spillingen på 
ettermiddagen (16-20) hvis en skulle ønske det. Quiz og hjernetrim blir det selvfølgelig også. 
 

 
Sist november hadde vi besøk av Tor Helness med sønn Jonas. På 
bildet spiller Tor med Johan C. Skattum imot Knut Kjærnsrød (i rødt). 
I novemberfestivalen i år kommer Gunn og Tor Helness den første 
uken, og vil stille opp som makkere for spillere som bor på hotellet. 
De vil også holde noen leksjoner. 
 
Hjertelig velkommen skal dere være! 
 
 

 

Bridge for Alle på Storefjell 

I forbindelse med pinsen 2020 vil vi arrangere Bridge for Alle på Storefjell for 4. gang.  Deltagelsen har 
doblet seg for hvert år og vi håper at økningen fortsetter. Her er det muligheter til å spille bridge nesten 
døgnet rundt i 5 dager.  Noen deltagere lar kortstokken hvile på formiddagene og bruker isteden beina, 
muligens med et bridgeproblem eller to i tankene.  Terrenget rundt hotellet er fantastisk – her kan en 
velge mellom bratte motbakker eller enkle turstier. Om det skulle friste med spa-behandlinger eller 
utendørs boblebad så er det muligheter for det også. 
 
Du kan spille to turneringer pr. dag og i tillegg er det facit-spill etter middag. Hvis makker ikke legger på 
til utgang etter en invittmelding så ikke fortvil, inviter heller makker ut på dansegulvet.  Det er levende 
musikk de fleste kveldene. 
 
I tillegg til å spille bridge er det muligheter til å forbedre spillingen eller få mer forståelse for 
turneringsreglene. Lars Eide er klar for drop-in kurs hele perioden og Sigmund Ivar Bakke har 
turneringslederkurs to formiddager.  Trenger du litt oppfriskning i ruter? – vi fikser det også. 
Maten på Storefjell må nevnes.  Her er det store muligheter for å gå opp en klesstørrelse.  Frokost, lunsj 
og middag er inkludert i prisen og det er et stort utvalg av lekre godsaker.   
Ved bridgebordet vil du møte alle typer bridgespillere – fra de ferske og til de meget rutinerte.  
Aldersmessig har vi hatt spillere mellom 7 og 89 år. 
 
Ta med deg din yndlingsmakker og bli med på trivelige bridgedager 1001 meter over havet. Har du ikke 
makker?  Bli med likevel – vi har makkergaranti. 
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Storefjellfestivalen 

 
NBFs Bridge for Alle konsept ble utvidet med et nytt arrangement i 
2017. I 2020 vil det bli en ny Storefjellfestival i perioden onsdag 
27. mai til mandag 1. juni (2. pinsedag). 
Bridgen under Storefjellfestivalen er planlagt med spilling på både 
formiddag og ettermiddag, bridgepub etter middag og mulighet til 
å være med på bridgeundervisning. 
Storefjellturneringa går parallelt i pinsen med start lørdag og 
avslutning mandag 2. pinsedag, se mer info på bridge.no. 

 
Storefjell 1001 Resort Hotel er et familieeid hotell i naturskjønne omgivelser på Golsfjellet. Det har 300 
rom med 550 sengeplasser. Mat står i sentrum på Storefjell med bugnende lunsjbord og buffeter som er 
viden kjent og har blant annet vunnet en VG-kåring. Om du har spist for mye så er det både et moderne 
utstyrt trimrom og badeavdeling på Storefjell 1001 Resort Hotel. Hotellet har et tilbud til alle – seks 
dager i uken er det pianobar, Diskotek 1001 natt og liveband i dansesalen. 
 
Området rundt Storefjell er fantastisk. Her kan du nyte livet langs godt merkede sykkelveier og turstier. 
Du kan spille golf eller ri innover fjellet på hesteryggen, eller du kan ta med barna på leierunder i 
nærmiljøet. Fiskemulighetene på Golsfjellet og i Tisleidalen er gode, og du kan leie kanoer på 
Lauvsjøstølen eller motorbåter på Oset. 
 
Både til Storefjellfestivalen og Storefjellturneringa har vi fått fine full pensjonspriser. 
 
NBFs ansvarlige for Storefjellfestivalen er Eli Ann Bakke og Tom Danielsen. 
For mer informasjon se bridge.no! 
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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 
og Mamma Mia (i senteret nedenfor hotellet), gir de 20 % rabatt, og 15 % på de andre restaurantene. Av 
disse nevner vi spesielt Oriental Garden som ligger i Las Americas – meget god mat og fin service. 
 

 

Restaurant Taurus 

Gourmetland har de siste årene sponset bridgeturneringene våre med premier på to av sine meget gode 
restauranter Mamma Mia og Oriental Garden.  De har i tillegg gitt rabatter på restauranten Taurus på 
innkjøpte vouchere vi har brukt til premiering i turneringene, og alle deltakerne har kunnet nyte godt av 
rabatter på kjedens restauranter på Tenerife. Restaurant Taurus er en av Gourmetlands 25 restauranter i 
Las Americas og Los Cristianos, og ligger i etasjen over spillelokalet vårt Atlante. 
 
 

 
 
Restaurant Taurus har god musikalsk underholdning om kvelden – blant annet en «Elvis-kopi» torsdager 
og lørdager. Vi anbefaler et besøk her. Du får 20 % avslag ved bruk av en rabattkupong som dere finner i 
spillelokalene.  
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Sommerleir med bridge  
  

  

 
 

26.-31. juli er det igjen duket for sommerleir med bridge for ungdom  
– en uke til ende med bridge, spill, fritidsaktiviteter og venner fra hele landet. 

Sommerleiren arrangeres uka før Norsk Bridgefestival, og blir arrangert på en skole på 
Lillehammer. Leiren passer deltakere fra (9) 10 år og oppover. Det er ønskelig at de yngste 

deltakerne har med seg en voksen. Leirdeltakerne blir delt i tre grupper ut fra hvor god 
kjennskap de har til bridge fra før. Er man glad i spill, kan man komme HELT uten 

forkunnskap i bridge. 

Pris: 1.490,- for sommerleir én uke 

Tips: Kjøp - en god luftmadrass og gavekort på sommerleir med bridge - i julegave! 

Lurer du på noe eller vil bestille? Send en e-post til bridge@bridge.no  
 

  

mailto:bridge@bridge.no
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Bridgebøker på dansk: 

Moderne Bridge og Spil Bedre 

Lars Blaksets bok Moderne Bridge på dansk er et fint tilskudd til å kunne utvide sitt repertoar i bridgen 
for både den absolutte nybegynner, den som er ferdig med sitt første bridgekurs og erfarne klubbspillere 
som har spilt i mange år. Denne flotte bridgeboken i «hard cover» egner seg utmerket til selvstudium. 

Det er mange treningsoppgaver til hvert kapittel, og etter kapitlet er det sjekkliste med 
«det skal du kunne». 
I del 1 får man en innføring i grunnsystemet som boken baserer seg på. Verdt å merke 
seg at en benytter 5 kort for åpning med 1 spar i Moderne Bridge.  
Del 2 og 3 i boken passer også godt for erfarne klubbspillere. Her er det blant annet 
leksjoner om RKC 1430 – mer nøyaktig system for å finne ut av antall ess og nøkkelkort, 
Stenbergs 2 NT – viser egen åpning med 4 kort støtte til makkers åpning i 1 Major og 
utvidet svarsystem etter 1 NT i åpning. 
Boken vil være til salgs i Bridgebutikk Ullevål for 300,- kr + porto. 

Lars Blakset er en meget erfaren bridgelærer og har undervist bridge i nesten 40 år. Fra 1998 har han 
drevet Blaksets Bridgecenter som i dag er verdens største. Han har skrevet flere bridgebøker. 
Internasjonalt har Lars representert Danmark en rekke ganger med bronse fra Bridge-OL på Rhodos i 1996 
som kanskje sitt beste resultat. 

 
Nå har Lars Blakset sammen med sin bror Knut kommet med en bok (også i 
«hard cover») om spilleføring - Spil Bedre. 
 
Spil Bedre handler om spillet av kortene i bridge – verdens vanskeligste og 
mest fascinerende kortspill. Boken starter med det helt elementære. 
Leseren får en grundig gjennomgang av de enkelte elementer i spillet og 
lærer å sette dette sammen til en samlet spilleplan. 
Boken vil være til salgs i Bridgebutikk Ullevål for 300,- kr + porto. 

 

Bridgebutikk Ullevål 

 

Spill Bridge 1-4 
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.  

Fasitkortstokker 
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. I alt 14 forskjellige 
med 48 spill på hver. 

For bestilling av bridgeartikler fra Bridgebutikk Ullevål send en e-post til NBFs administrasjon: 

salg@bridge.no  

  

mailto:salg@bridge.no
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Gave til en bridgespiller 

Norsk Bridgeforbund har litt av hvert til en bridgespiller. Til en pen anledning kan vi tilby slips og flotte 
sjal med NBF logo på. Vi har også brosjer og slipsnålsett (slipsnål og mansjettknapper) med NBF logo. 
I tillegg så har vi i Bridgebutikk Ullevål et godt utvalg av bøker – noe på norsk og i tillegg både på svensk, 
dansk og engelsk. 
Ellers så kan vi tilby nødvendig materiell til privat spilling – meldebokser, mapper/kort og 
fasitkortstokker. 
 

   

Sjal i silke med NBF logo NBF slips NBF slipsnålsett 
 

 
 

I bridgebutikken har vi litt av hvert av bøker. Blaksets gode 
bøker i hardcover på dansk vil kunne utvide repertoaret for 

spillere på mange nivå. 

NBF har fått tilgang til det Svenske 
Bridgeforbundets opplegg knyttet til 
Minibridge og Meldingene i bridge. 

 
På de neste tre sidene finner du Gavetips til bridgeelskeren som gikk ut som nyhetsbrev til 

medlemmene 22. november. 

Selv om vi nå har passert jul så har vi fortsatt de samme tilbudene i Idrettsbutikken og i Bridgebutikk 
Ullevål. 
 

 Idrettsbutikken: https://www.idrettsbutikken.no/bridgeforbundet 

 Bridgebutikk Ullevål: bestilling sendes til salg@bridge.no eller kom innom i butikken i Norsk 
Bridgeforbunds lokaler på Ullevål stadion. 

  

https://www.idrettsbutikken.no/bridgeforbundet
mailto:salg@bridge.no
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Gavetips til bridgeelskeren  
  
 

 
 

 

 

Idrettsbutikken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKSUS 
BRIDGESETT 
Flott gave til bridgespillere som har alt. 
Settet leveres med et fransk 
bridgebord – microfiber overflate og 
«mahogni» tre – og fire luksus 
meldebokser. 
  

kr 2.750,- 

 

 

 

  

 

 

Bridgebutikk Ullevål 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BRIDGEBØKER - 
PRIVATBRIDGE 
I vår bridgebutikk i forbundskontorene på 
Ullevål har vi et godt utvalg av aktuelle 
bridgebøker (de fleste på engelsk) – i 
øyeblikket rundt 80 forskjellige titler. Se 
oversikt på bridge.no. 
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Idrettsbutikken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HJEMMEBRIDGEPAKKER 
Idrettsbutikken tilbyr nå Hjemmebridgepakker 
med materiell til spilling ved et eller to bord. 
 
Pakke til ett bord består av meldebokser til ett 
bord, myke blå mapper (1-8) og åtte NBF 
kortstokker. 
 
Pakke til to bord består av meldebokser til to 
bord, myke blå mapper (1-16) og 16 NBF 
kortstokker. 
 
  

Sett til 1 bord: kr 640,- 
 
Sett til 2 bord: kr 1.200,- 

 

 

 

  

 

 

Bridgebutikk Ullevål 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MESTERLIG FREDIN 
Peter Fredin er en av de mest spektakulære 
spillerne i verden. Hans evne til å ta hånd 
om de psykologiske aspektene ved spillet er 
langt viktigere for prestasjoner ved det 
«grønne» bord enn hva vi vanlige spillere 
tror. 
 
Geir Helgemo: Peter er en fantastisk 
tekniker som har gitt fantasien en ny 
dimensjon, og han er fullstendig uredd. 
 
Boka av og om Peter Fredin har blitt godt 
mottatt i bridgeverden. 

kr 260,- 
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LUKSUS 
MELDEBOKSER 
Fire stk flotte meldebokser i mørkt 
lakkert tre med plastikk meldekort. 
 
 
 
 
 
  

kr 780,- 
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LOVENE I KOMMENTERT FORM 
Jacob Duscheks bok – Guide til 
bridgelovene er den første boka i verden 
som på en lettfattet og pedagogisk måte 
forsøker å forklare bridgelovene slik at alle 
kan forstå dem. 
Bokas oppbygning følger lovboka og har 
quiz til hvert kapittel. Alle som vil noe med 
sin bridge bør lese boka. 

kr 270,- 
  


