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Velkommen tilbake til Hotel Paradise Park! 
Vi ønsker alle våre deltakere hjertelig velkommen 

til nok et ”Bridge for Alle”-opphold her hos oss! 

 

 

V Paradise Park 
and 

NBF Bridgefestival 
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V Paradise Park og NBF Bridgefestival 

VELKOMMEN! 
 

Bridgefestivalen er et stjerneskudd som bare fortsetter sin ferd mot de store høyder og ikke 

viser det minste tegn til å slokne. De første påmeldingene til 2014-utgaven fikk vi like etter 

avslutningen i januar, og siden har telefonen nesten ikke stått stille.  

Vi er nå ca 250, og nærmer oss en kapasitetsgrense. Direktøren har lovet å bygge tak over deler 

av terrassen på Atlante, og dermed kan vi ta imot 30-35 bord der (arbeidene er igangsatt). Vi 

spiller fortsatt i 6. etasje, og nytt av året er kurs i ”Spill Bridge 2”. Kurslokalene er i 1. etasje 

ved siden av SPA-avdelingen. Spilletiden er som før hver dag unntatt søndager kl. 16-20. 

Det blir undervisning tre ganger pr uke for B-gruppa, og nytt av året er at også de mer rutinerte 

spillerne får et tilbud om temabasert undervisning, i første omgang to ganger pr. uke. Vi har 

kontortid hver morgen mellom 8 og 9 unntatt søndager, stedet er som før Plaza de los Deseos, 

like ved resepsjonen der også infotavlene våre står. 

Bridgepuben i Teide bar på toppen av hotellet åpner søndag kveld (5.1), og vi håper å ha Fasit-

spill klare allerede til åpningskvelden. Grundigere info om de enkelte aktivitetene finner dere 

andre steder i bulletinen. 

Golf blir det som vanlig gode muligheter til, og vi regner med at værgudene gjorde unna det 

dårlige været i november. 

 

VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE!! 

 

    

Knut Kjærnsrød    Per Bryde Sundseth 

Bulletinredaktør      Arrangementsansvarlig 
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Presidenten i NBF, Jan Aasen, 
ønsker velkommen til bridge på Tenerife! 

 
 

På vegne av Norsk Bridgeforbund vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen til 

bridgetilbudet vårt på Tenerife. Det er femte året forbundet arrangerer bridgeturnering på 

Tenerife og det ser ut til at deltakelsen øker også i 2014. I tillegg var det i 2013 det andre 

året vi arrangerte nybegynnerkurs her på Tenerife i november. Bridgearrangementene på 

Tenerife er en del av tilbudene som inngår i ”Bridge for Alle”-konseptet, der kombinasjonen 

bridge og opplevelse er det sentrale. 

”Bridge for Alle” er den ene av to pilarer som forbundet bygger sitt tilbud på. Den andre pilaren 

er ”Bridge som Sport”. Bridgefestivalen i Fredrikstad er kanskje det arrangementet som har 

tilbud innenfor begge disse konseptene, en hyggelig kombinasjon av det sosiale og 

turneringsbridge. Turneringstilbudet i årets bridgefestival er en del endret fra tidligere år, og vi 

håper dette vil bidra til å gjøre festivalen enda mer populær. Som i fjor blir det også arrangert 

nybegynnerfestival og juniorleir i forkant av bridgefestivalen. Du finner mer om 

Nybegynnerfestivalen og Norsk Bridgefestival på forbundets hjemmeside www.bridge.no, og i 

forbundets medlemsblad Norsk Bridge som du som medlem mottar fire ganger i året. 

NBF har påtatt seg ansvaret for å arrangere åpent EM og ungdoms-EM 2015 i Tromsø. I 2014 skal 

det arrangeres sjakk-OL i Tromsø. Dermed vil tankesport sette sitt preg på Tromsø og Norge 

gjennom disse store arrangementene. EM i bridge vil i all hovedsak baseres på dugnadsinnsats 

både i forberedelsene og gjennomføringen av mesterskapene. Det er gode tradisjoner for 

dugnadsinnsats i bridge-Norge, noe vi mener gjør det realistisk at NBF skal klare å gjennomføre 

disse to EM-arrangementene. 

Bridgetilbudet her på Tenerife er også avhengig av dugnadsinnsats. Som de tidligere årene er det 

Per Bryde Sundseth og Knut Kjærnsrød som skal lede staben. Jeg er trygg på at alle i staben også 

i år vil gjøre sitt optimale for at dere skal få god service og legge til rette for hyggelige 

bridgeopplevelser. Det er tredje år på rad jeg er på Tenerife i januar, og også denne gangen 

gleder jeg meg til å få være en del av det fellesskapet som bridgetilbudet på Tenerife er. Jeg 

håper dere alle får mange fine opplevelser, som kan være godt å ha med seg tilbake i hverdagen 

hjemme i Norge. 

Før vi skal reise til Tenerife skal det feires jul og nyttår. Jeg vil derfor benytte anledningen til å 

ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Så blir det en fin start på det nye året med 

bridge og ferie på Tenerife. 

  

http://www.bridge.no/
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Bridge for Alle på Paradise Park – 2014 

Spilleinfo 
Det blir bridgeturneringer hver dag fra mandag 6. til lørdag 26. januar, unntatt søndager, 

med dagsturneringer mandag – torsdag og hovedturneringer sammenlagt fredag-lørdag . 

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

Tid 
Alle dager  kl 16.00 – 20.00 

Spill 
Normalt 24 pr dag, forhåndsdublerte. 

Meldebokser og Bridgemate. I de fleste 

tilfellene vil det spilles Monrad i begge puljer. 

Sted 
A-pulja spiller i Kongressalen i 6. etasje. B-

gruppa i underetasjen  i restaurant Taurus 

(Atlante), evt på overbygget terrasse utenfor.  

Undervisningen i ”Spill Bridge 2” foregår i eget 

rom i 1. etasje i hotellet. 

Røyking/lufting 
Terrassen på toppen av hotellet (8. etasje – 

Teide bar). Terrassen utenfor Taurus (utenfor 

spillelokalet) 

Servering 
Ved begge spillesteder blir det satt opp 

selvbetjent bar (Honesty bar) der en kan kjøpe 

kaffe, vann og mineralvann. 

Premiering 
Vinnerne av hovedturneringer i A-puljen får 

premie gitt av hotellet. For øvrig vil det blant 

annet bli premiert med vouchers på 

restauranten Taurus (rabatt på regningene), vin 

og tennisskjorter (med krave). 

Generelt 
Vi har ingen organisert forhåndspåmelding til 

turneringene, men vi ønsker at de som vil spille, 

stiller opp i god tid. Det er særlig viktig i år på 

grunn av det store deltakerantallet. 

Vi anmoder røykere og andre som tar seg en 

luftetur om å følge nøye med på tiden slik at vi 

slipper unødige forsinkelser. 

Avgifter 
For den første uka en deltar, betaler medlemmer av NBF (eller annet nordisk forbund) kr 790 og 

for de neste ukene kr 200 pr uke. For ikke-medlemmer er satsene  1290/300 kr. Det er opprettet 

egen klubb: ”Bridge for Alle” der en kan melde seg inn. Det koster kr 300 og gir alle rettigheter i 

NBF. Avgiften dekker også undervisning, bulletiner, bridgepub osv. Spillere utenfra kan delta på 

enkeltturneringer dersom det er plass. Avgiften er da 12 euro (100 kr) for dagsturneringer og 30 

euro (250 kr) for hovedturneringer. 
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Hotell Paradise Park 

Måltider: 
Det serveres tre hovedmåltider: 

 Frokost i Restaurant Tenerife i 

underetasjen: kl. 07.00 – 10.30 

 Lunsj i restaurant Strelitzia i 1. etasje: 

Kl. 13.00 – 15.00 

 Middag i restaurant Tenerife: 

Kl. 18.00 – 21.30 

Vær oppmerksom på at menn i shorts ikke har 

adgang til spisesalen ved middag. 

Det er dessuten anledning til få kjøpt lettere 

måltider, snacks og drikke i Bar Teide på 

takterrassen, i Bar Piscina ved 

svømmebassenget og i Bar Strelitzia i 1. 

etasje. 

De som har bestilt halvpensjon (noe vi 

anbefaler) som i utgangspunktet omfatter 

frokost og middag, kan si ifra i resepsjonen 

hvis de vil ha lunsj i stedet for middag neste 

dag og få en kupong til det bruk. Det koster 

ikke noe ekstra. 

For å kunne føre mat og drikke på rommet må 

en få stemplet romkortet sitt. Dette gjøres i 

resepsjonen hvis du tar med ditt kredittkort. 

Trimrom: 
Det ligger et trimrom i 1.etasje. Alle 

romnøkler vil oppgraderes slik at en får 

adgang til rommet fra kl 08.00. 

 

Underholdning: 
Det er underholdning hver kveld i Bar Yaiza i 

underetasjen, og det er normalt musikk i Bar 

Strelitzia i 1. etasje. 

 

Hotellet byr også på en rekke andre 

muligheter, bl.a. et flott SPA, samt 

konkurranser av ulike slag, men det vil føre 

for langt å gå inn på alt her. Vi anbefaler alle 

å orientere seg etter ankomst. 

 

Internett: 
Det er fri adgang til internett over hele 

hotellet, men vær oppmerksom på at 

forholdene kan være noe varierende. Kontakt 

resepsjonen for utfyllende info.

 

Godt for både kropp og sjel! 

Paradise Park har en flott SPA-avdeling (SPAradise), og vi har fått til en svært god avtale med 

ledelsen av avdelingen.  De har et kombinasjonsprogram for både menn og kvinner som i 

utgangspunktet koster 85 euro, Tilbudet til bridgedeltagerne med ledsagere er 59 euro, dvs ca 

30 % reduksjon. De gir dessuten 10 % reduksjon på alle andre typer behandling. For menn 

innebærer det såkalt dyp massasje, pluss fot- eller hodebehandling, kombinert med SPA, og for 

damene er det varm aromatisk massasje og ansiktsbehandling, kombinert med SPA. For mer 

utførlig info – se hjemmeside på Internett (SPAradise).  
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Alkohol og bridge 

Mange av oss synes det kan være godt å leske seg med en øl eller et glass vin, men fortsatt er 

det slik at vi ikke kombinerer det med aktiviteten i spillelokalet mellom kl. 16.00 og 20.00. Det 

er alle muligheter til å leske seg på andre tidspunkter blant annet i bridgepuben (se lenger ned 

på siden), og de aller fleste ser ut til å være storfornøyd med ordningen. 

BRIDGEPUB 

Vi fortsetter den populære tradisjonen med bridgepub i Teide Bar på toppen av hotellet. I fjor 

hadde vi på det meste hele 12 bord i sving som spilte Facit-bridge, og vi fortsetter med det i år. 

Det er selvfølgelig mulig å ta seg en tur dit uten å spille kort – bare for en hyggelig prat med 

eller uten noe i glasset. 

Vi åpner puben søndag 5. januar etter middag (åpningstid ca kl. 21.00 -24.00). Drikkevarer 

serveres  for øvrig kun i plastglass, og grunnen er at den ligger i et badeområde (regulert ved 

spansk lov). Til de som måtte være bekymret for temperaturen i lokalet: Det blir mer holdbare 

gardiner i år, og varmeovnene skal også være på plass! 

 

En kan kose seg med et glass vin og et slag kort i Bridgepuben! 
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Temabasert undervisning 

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

tre ganger pr uke. Det blir noen endringer. Vi flytter undervisningen fra tirsdag til onsdag og 

samtidig tidspunktet den dagen fram til 10-11. Oppsettet for B-gruppa blir dermed: 

Onsdag 8.1   10-11 

Torsdag 9.1   15-16 

Mandag 13.1   10-11 

Onsdag 15.1   10-11 

Torsdag 16.1   15-16 

Mandag 20.1   10-11 

Onsdag 22.1   10-11 

Torsdag 23.1   15-16 

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

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

 

Knut holder også i år temabasert 
undervisning mandager (unntatt 6. 
januar) og onsdager kl. 10-11 og 
torsdager kl. 15-16. 
 

  

Nytt av året er at det også blir et undervisningstilbud til de mer rutinerte spillerne. Vi gjør et 

forsøk med to ganger pr uke som en prøveording, og tidene blir som følger: 

Onsdag 8.1   10-11 

Torsdag 9.1   10-11 

Onsdag 15.1   10-11 

Torsdag 16.1   10-11 

Den første uka er det internasjonal juniorspiller Kristian Barstad Ellingsen som står for opplegget, og i 

uke to er Tommy Elde  ansvarlig. Emnene blir også her annonsert senere. Hvis oppslutningen blir bra, 

prøver vi å få til undervisning også i den siste festivaluka. 

Spill Bridge 2 kurs 

Årets nyskapning i bridgefestivalen er det videregående kurset basert på ”Spill Bridge 2”. 12 deltakere 

er påmeldt og kurset holdes i et eget rom i hotellets 1. etasje, ved siden av SPA-avdelingen. 

Undervisningen starter mandag 6. januar og holdes hver dag unntatt søndager fra kl 1600 – 20.00 fram 

til lørdag 18.1. Kursleder er visepresidenten i NBF, Per Watz, så da burde den saken være i de beste 

hender. For de kursdeltakerne som som fortsatt skal oppholde seg på hotellet, blir det selvsagt 

anledning til å spille i B-gruppa den siste uka. 
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Spilletips 1 – 2014 

Spill på beste sjanse! 
Det gjelder alltid å se seg nøye om etter hva som er beste sjanse til å vinne  kontrakten. Spesielt i 

lagkamp er det viktig å ikke ta unødige sjanser for eventuelt å få et overstikk Du har fått utdelt en 

kanonhånd du sjelden ser maken til: 

   9 7 5 

   5 3 2 

   9 8 3 2 

   K 3 2 

 

   E K 3 2 

   E K 4 

   E K Kn 

   E 7 5 

Du åpner som Syd med 2 kløver, makker svarer naturligvis 2 ruter, og du hopper til 3 NT som blir 

sluttkontrakten. Vest spiller ut spar dame, og Øst legger åtteren. Hvordan skal du sikre deg 9 stikk? 

Etter utspill og påspill ser det ut til at det er små sjanser for sparen 3-3. Du kan gå inn på bordet på 

kløver konge og spille ruter til knekten. Det er en 50 % sjanse. Det finnes imidlertid et bedre alternativ. 

Du skal legge ned ruter ess og konge. Hvis damen eller tieren faller, får du tre stikk i fargen. Kommer 

ingen av de to kortene på, spiller du ruter knekt og vinner også hvis fargen sitter 3-3. Da har du tatt 

med deg 65 % sjanse for å vinne. Motpartens kort var: 

D Kn 10 4      8 6 

D 9 7 6      Kn 10 8 

D 6       10 7 5 4 

D Kn 10      9 8 6 4 

Bulletiner 

I tillegg til denne bulletinen som du nå har mottatt, vil det produseres to i løpet av festivalen (ca 15. og 

22. januar). Vi vil også lage en avslutningsbulletin som blir sendt dere på e-post etter hjemkomst. Før 

den andre ordinære bulletinen (som kommer ca 15. januar), vil det hvis behov komme en 

informasjonsbulletin i den første uka av festivalen. 

Vi oppfordrer alle til å levere stoff. Det kan være spill, turreportasjer eller andre opplevelser dere 

måtte møte. Kom gjerne med en vits eller to også hvis dere har noen på lager. 
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Spiller du like godt som Goren? 

Ikke vær for rask nå! 
 

Sone: Alle Giver: Syd 

D 7 3 

E 7 6 5 4 

6 4 

8 7 6 
 

E K Kn 10 9 8 6 

2 

E D Kn 

E Kn 

 

 

 

 

 

Meldinger: 

S V N Ø 

2kl 3hj x p 

3sp p 4sp p 

4NT p 5ru p 

5NT p 6kl p 

6sp pass rundt 

Utspill: hjK 

Meldingene – også pass – kan fortelle mye om 

hvordan spillet bør legges an. 

Du sitter syd. Vest har sperremeldt mot syds 

sterke 2kl åpning – med risiko for en dobling som 

nord også straks gjorde. Du tror imidlertid på at 

egen utgang er bedre. Når nord støtter direkte, 

går du videre til slem via Blackwood. 

Hvordan spiller du best mulig for å få 12 stikk? 

 

Ærlighet lønner seg ikke alltid ved bridgebordet 
 

Sone: Alle Giver: Syd  

E 6 

K 9 

Kn 10 8 6 3 

E 8 5 2 

 

K 5 4 

E Kn 

D 9 5 

K 9 6 4 3 

 

Meldinger: 

S V N Ø 

1kl p 1ru p 

1NT p 3NT pass rundt 

Utspill: sp2 (forklart som fjerde høyeste) 

”Ærlighet varer lengst” er ikke alltid den beste 

leveregel ved bridgebordet. Faktisk resulterer 

den ofte i seier for den ærlige spillers 

motstandere. 

I dette spillet sitter du syd og har en ærlig Vest 

som motspiller. Hvordan spiller du etter å ha 

vunnet utspillet med spK? 

Løsninger finner du på neste side! 
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Løsninger 

Ikke vær for rask nå! 
 

Kontrakt: 6sp  Utspill: hjK 

  D 7 3 

  E 7 6 5 4 

  6 4 

  8 7 6 

-    5 4 2 

K D Kn 10 9 8 3  - 

10 9 8 7   K 5 3 2 

D 4    K 10 9 5 3 2 

  E K Kn 10 9 8 6 

  2 

  E D Kn 

  E Kn 

Her har du en sikker kløvertaper. Dermed må 

ruterfinessen lykkes for at du skal kunne vinne 

kontrakten! Stakk du med hj E? Den blir trumfet 

og da går du bet selv om ruterfinessen går. 

Poenget i spillet er å bytte bort kløvertaperen 

med en hjertertaper. 

Du legger liten hj i bordet. Vest fortsetter med 

stor hjerter og du trumfer på hånden. Hvilken 

trumf brukte du? Ikke sekseren vel? Da går du 

bet siden du bare kommer inn på bordet en 

gang for å kunne ta ruterfinessen. 

Du trumfer med åtteren eller høyere. Legger 

ned sp E og fortsetter med sp 6 til 7 i bordet. 

Ruter til Damen. Fortsetter så med sp 9 til 

Damen – da er trumfen ute. Tar for hj E og 

kaster den tapende kløveren. Avslutter med 

ruter til Knekten og hånden står. 

Gjennom presist spill av kontrakten har du 

vunnet 6sp. Gratulerer! 

 

Ærlighet lønner seg ikke alltid ved bridgebordet 
 

Kontrakt: 3NT  Utspill: sp2 

  E 6 

  K 9 

  Kn 10 8 6 3 

  E 8 5 2 

Kn 7 3 2    D 10 9 8 

8 6 4 3    D 10 7 5 2 

E 4     K 7 2 

D 10 7    Kn 

  K 5 4 

  E Kn 

  D 9 5 

  K 9 6 4 3 

I det aktuelle spillet spilte syd kløver til esset 

og kløver tilbake til kongen. Når kløveren ikke 

satt 2-2 så måtte spillefører gå en bet. 

Nøkkelen i dette spillet er utspillet av spar 2. 

Det betyr at dersom det er et ærlig utspill så 

kan ikke motstanderne få mer enn to stikk i den 

fargen. Dermed har vi tid til å godspille tre stikk 

i ruter, og med to stikk (E og K) i hver av de to 

andre fargene så blir det ni stikk til sammen. 

Her regner jeg med at du var på høyden og vant 

din utgang! Well done!
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Test de små grå 
Det vil bli anledning til å teste toppetasjen på andre ting enn bridge også i år.  Hver onsdag legger vi ut 

tre ulike oppgaver som det kan leveres inn svar på fram til fredag ettermiddag. Belønningen blir som før 

– 1 flaske vin til vinneren av hver  oppgave. Flaska får du ved å levere en vinnervoucher i restaurant 

Tenrife (middagssalen). Oppgavene vil ligge på kontoret vårt i nærheten av resepsjonen, og du kan også 

få dem i spillelokalet. 

Spillere utenfra og puljeplassering 
Deltakerantallet i år slår alle tidligere rekorder, og det betyr at det til tider kan bli trangt om plass ved 

bordene. I A-gruppa må vi av plasshensyn begrense deltakelsen til drøyt 20 bord, og det betyr at det er 

om å gjøre å være tidlig ute for å sikre seg plass. De som har betalt depositum vil uansett bli prioritert. 

Selv om det skulle bli fullt i A, vil det være fullt mulig å spille i B-gruppa der lokalitetene er større.  

Skandinaviske utflukter 
En billig og grei måte å komme seg rundt på Tenerife, er å delta på en av de utfluktene dette selskapet 

har. Turene går til både Teide, Santa Cruz, Mascadalen og La Gomera for å nevne noen. Lunsj med vin 

er inkludert, og turene,utenom til La Gomera (35 euro), koster bare 12 euro. Du må finne deg i en 

demonstrasjon  av siste nytt i kaschmir- og merinolamull, men det er ingen kjøpetvang.  Det ligger 

massevis av brosjyrer i området rundt hotellene, og info og påmelding kan skje i telefon +34 664477373. 

Det er skandinavisktalende guider. 

Været på Tenerife 
Når du kommer til Tenerife, har du all anledning til å føle deg trygg på at du får et værmessig positivt 

opphold. Dagtemperaturen i januar ligger normalt mellom 20 og 25 grader, og sola er en hyppig gjest. 

Selvfølgelig kan det komme en regnskur, men ikke særlig ofte. I januar 2013 så vi så vidt jeg vet ikke en 

eneste dråpe. Nord på øya er det noe våtere, og der er også vekstfrodigheten større. 

Det er en liten sjanse for at du kan oppleve et spesielt værfenomen under opppholdet her. Det kalles 

Kalima og er en vind som kommer inn fra Sahara og fører med seg ørkenstøv slik at det blir disig og 

temperaturen stiger. Sanden har en tendens til legge seg på alt, men det varer sjelden mer enn et par 

dager. Velkommen til sol og badeliv i tillegg til bridgen! 

Busstransport fra flyplassen 
Til følgende flyankomster vil det bli felles 

busstransport fra flyplassen til Paradise Park: 

4. jan. SK 4617 fra Gardermoen ankomst kl. 13.45 

5. jan. DY 1822 fra Gardermoen ankomst kl. 11.25 

6. jan. DY 5331 fra Værnes ankomst kl. 21.30 

7. jan. DY 1822 fra Gardermoen ankomst kl. 16.00 

7. jan. DY 5356 fra Torp ankomst kl. 16.15 

8. jan. DY 5335 fra Flesland ankomst kl 20.10 

8. jan. DY 5339 fra Rygge ankomst kl  21.15 

11. jan. SK 4617 fra Gardermoen ankomst kl. 13.45 

12.jan NVR193 fra Gardermoen ankomst kl. 13.50 

Prisen per person blir 5-7€ (avhengig av antall 

passasjerer i bussen). I romjula vil jeg sende e-post 

til de som har satt seg på fellestransport med 

endelig oversikt over de passasjerene i flighten 

som skal ha fellestransport. Det er viktig at alle 

som har bestilt, benytter seg av den bestilte 

transporten. 

Dere blir møtt på flyplassen av en representant fra 

hotellet, og dere gjør opp bussprisen med en 

utpekt representant som blir oppgitt i neste  

e-postutsending. 

De som kommer med andre flighter eller ikke har 

meldt seg på fellestransport, ordner selv med 

transport til hotellet. Dersom taxi benyttes er det 

fornuftig å diskutere pris på forhånd, da dere ikke 

skal betale mer enn 25€.
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Los Cristianos 

 
 

Byen har etter hvert vokst seg ganske stor og er i det nærmeste sammenvokst med nabobyen Las 

Americas. Det er en utpreget turistby med mengder av hoteller, restauranter og butikker, men har 

også et ekte bysentrum med en rest av canarisk dagligliv. 

Fra hotellet vårt er det ca 20-25 minutter å gå 

ned til en flott strand, eller du kan benytte gratis 

skyttelbuss fra hotellet som går ned hver hele og 

halve time og opp igjen kvart på og kvart over 

store deler av dagen. Det finnes for øvrig en Spar-

butikk bare ett minutts gange nedenfor hotellet 

som har et utmerket utvalg av dagligvarer. 

Nede ved havnen har Fred Olsen ekspressbåter 

med daglige avganger til La Gomera og El Hierro. 

Til La Gomera tar det en knapp time, til El Hierro 

noe lenger. 

 
 

Playa de la Vistas er den største av de tre strendene 
i Los Cristianos.
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Utflukter på Tenerife og La Gomera 

Teide 

 

Er Spanias høyeste fjell med sine 3718 meter over 
havet og ligger en drøy times kjøring fra Los 
Cristianos. Med buss/bil kommer en opp til ca. 2500 
meter, og hvis forholdene er gunstige, kan en ta en 
kabelbane opp til 3555 m.  
 
 
 
 
 
 

Loro Parque 

 

Er en fantastisk dyrehave som ligger ved Puerto de 
La Cruz, nordvest på Tenerife. 
 
 
 

Guimar 

 

Ligger ca 5 mil nordøst for Los Cristianos og er et 
område med flere pyramider som Thor Heyerdahl 
mente beviste en link mellom Egypt og Sentral-
Amerika, en ide som nok er grundig tilbakevist. 
Stedet har et stort informasjonssenter som forteller 
mye om Heyerdahls virksomhet. Det går bussturer 
dit. 

La Gomera 
Er naboøya til Tenerife, og det tar ca 1 time med 
ekspressbåt dit. Øya har en fantastisk natur og er 

også kjent for sitt særegne 
plystrespråk. Den har dessuten 
en spektakulær golfbane (La 
Tecina). Det blir mulig å delta 
på utflukter dit. Vi kommer 
tilbake med mer detaljert info 
nede på Paradise Park. 
 
 

Santa Cruz 

 

Er hovedstaden på Tenerife. Den ligger på østkysten 
6-7 mil fra Los Cristianos, med gode 
bussforbindelser. Det går dessuten motorvei dit. 
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Kanarifakta 

 

På spansk heter øyene Islas Canarias (av latin Insulae canariae) som betyr hundeøyene, og navnet 

har altså ingen ting å gjøre med fuglegruppen kjent fra diverse bur her hos oss. Det strides noe om 

hvorfor navnet ble slik, men en av teoriene er at historikeren Plinius skrev feil og at dyrene skal 

være canis (hund) marinus som betyr sel. 

 
Gruppen består av sju større øyer: Tenerife, Gran 
Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La 
Gomera og El Hierro, samt noen mindre hvorav et par 
har noen hundre innbyggere. Øygruppa er altså spansk 
men ligger ikke mindre enn ca 1500 km fra det spanske 
fastlandet.  
Avstanden til Afrika er vesentlig mindre, fra den 
østligste, Lanzarote er det ikke mer enn ca100 km til 
det afrikanske kontinentet. El Hierro er den sørligste og 
vestligste øya, og Punta de la Orchilla ble lenge ansett 
som det vestligste punktet i den kjente verden. Den 
eldste bosettingen på øyene er datert til ca år 500 f.Kr. 
Det var diverse berbiske folkegrupper fra Afrika som 
kom til øyene, og urbefolkningen fikk senere navn etter 
hvilke øyer de bodde på. Blant annet ble innbyggerne 
på Tenerife kalt guancher. 
Øyene ble erobret av Spania i løpet av 1400-
tallet.Kanariøyene ble ganske tidlig et populært 
turistmål. Den aller første turen ble fløyet av Svenska 
Aero allerede i 1955, og året etter startet flyvningene 
for fullt. 

«Vår øy», Tenerife er den største av øyene med et areal 
på 2034 kvadratkilometer og har innpå 900 000 
innbyggere. Her ligger også vulkanen Teide som flere av 
dere har besøkt og som er Spanias høyeste fjell med 
sine 3718 meter. Santa Cruz de Tenerife er hovedstaden 
på øya og den nest største byen på Kanariøyene etter 
Las Palmas. Tenerife besøkes årlig av over 5 millioner 
turister, og i tillegg til hovedstaden er Los Cristianos, 
hvor vi holder til, og naboen Las Americas de store 
senterene. For eksempel har Los Cristianos i dag ca 20 
000 innbyggere, men da turismen startet i slutten av 
50-årene var innbyggertallet under 1500, og det var 
knapt nok innlagt vann og strøm. 
Klimaet er varmt og stabilt året rundt. Imidlertid kan 
værgudene sannelig herje i området også, med nedbør i 
bøtter og spann og lyn og torden. Den nordre delen av 
øya er for øvrig mer nedbørrik og dermed også 
betydelig mer grønn og frodig. I Santa Cruz arrangeres 
for øvrig karneval i februar, og dette regnes som 
verdens største etter Rio de Janeiro. 
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Golf på Tenerife 

Det finnes mange flotte golfbaner på Tenerife, men januar er høysesong, banene er fulle, og prisene 

er generelt høye. Rundt 100 Euro pr runde er ikke uvanlig. Det lønner seg å undersøke med hver 

enkelt bane hvilke tilbud de har, og bestilling på Internett gir som oftest gunstigst resultat. Vi har en 

avtale med den koselige kortbanen ( 9-hulls bane ,par 3 ) Los Palos som ligger bare få minutters 

kjøretur fra hotellet. Dere kan få kjøpe billetter hos oss til 17 Euro for 18 hull, normal pris pr runde er 

21 Euro. 

 

Canarias.com – bilutleie 

Like ved hotellresepsjonen har bilutleifirmaet Canarias.Com et kontor der en enkelt og greit kan leie 

seg en bil etter behag og behov. Vi har fått til en avtale med firmaet der vi får en pris som er 10 % 

under oppgitt pris på deres hjemmeside på internett. Meget gunstig! 

Kjøpe hus/leilighet på Tenerife eller La Gomera 

Den eneste norsktalende eiendomsmegler på Tenerife Syd, Ivar Olsøn-Lunde i firmaet SOLMAR Vest 

S.L., har mange interessante eiendommer for salg eller langtidsleie. 

Kontakt kan formidles gjennom Per Bryde Sundseth, perbryde@gmail.com, (+47) 911 47 378 

  

mailto:perbryde@gmail.com
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Mat og drikke utenfor hotellet 

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

finne fram til det meste, men her er noen eksempler. Om dere trenger noe mer informasjon så spør 

enten i resepsjonen eller snakk med Per og Knut. 

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

siden av hotellkomplekset. God mat og og underholdning. Kjeden har også mange restauranter i Las 

Americas. Mer info på vår oppslagstavle v/resepsjonen. 

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

god mat til hyggelige priser og utmerket service. 

Chill Out 
En megt bra restaurant med utsikt til den nydelige Las Vistas stranden. Den ligger i utkanten av Los 

Cristianos nær Las Americas. Får mye skryt for fiske- og andre sjømatretter. 

Garibaldi 
“Garibaldi, den beste restauranten på Tenerife”, fra en anmeldelse på Tripadvisor. En meget bra 

restaurant beliggende i Las Americas. 

Las Gangarras 
Er en meget bra og spesiell restaurant som ligger bare ca 10 min kjøring fra Los Cristianos, litt oppe i 

fjellsiden. Den består av et knippe tradisjonelle kanariske steinhus fra 1850-tallet og ligger i et 

område som nesten kan betraktes som en botanisk hage. De serverer både lunsj og middag, men vi vil 

nok anbefale tapas-lunsjen deres som er helt topp! Hvis været er bra, og det er det stort sett på disse 

kanter, kan en få servering ved store trebord utendørs. Begynn gjerne med en kald sangria og velg fra 

tapas-menyen. Jeg tror vi kan garantere suksess! 

El Molino Blanco 
En særpreget restaurant som serverer utmerket mat ”mediterranean style”. Prismessig i det øvre sjikt 

her på Tenerife, men godt under hva vi ev. måtte betale i Norge for tilsvarende. En bør bestille bord 

på forhånd som kan gjøres på telefon (+34) 922 796 282. Restauranten (se bildet nedenfor) ligger ikke 

så langt fra hotellet – en taxi tur på 8-10 €. 
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Litt forskjellig informasjon 

Horarios Minibuss 
Timetabell for gratis skyttelbuss mellom hotellet og byen: 

Fra hotellet. 

09:30 

10:00 

10:30 

11:00 

11:30 

12:00 

12:30 

13:00 

15:30 

16:00 

16:30 

17:00 

17:30 

Fra byen (trapp opp fra stranden) 

09:45 

10:15 

10:45 

11:15 

11:45 

12:15 

12:45 

13:15 

15:45 

16:15 

16:45 

17:15 

17:45 

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

 

Kontakt med oss 
Under oppholdet ser vi helst at dere bruker vårt spanske mobilnummer: (+34) 666 927 693 

Per og Knut vil være å treffe på Plaza de los Deseos (nær resepsjonen) mellom kl. 08 og 09 hver dag 

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

 

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

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

Tannlege 

Den faste tannlegen vår har pensjonert seg, men ta kontakt med Per eller Knut hvis det skulle oppstå 

et kritisk behov.

 

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

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

utenfor SPAR-butikken nedenfor hotellet.Pass derfor godt på tingene du har med deg! 
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For andre år på rad arrangerte Norsk Bridgeforbund ved Bridge for Alle begynnerkurs i bridge på 

Hotel Paradise Park i november. Her er avslutningshilsenen til deltakerne fra kurslederne. 

 

 
 

Takk for nå! 

 

Norsk Bridgeforbund satset i likhet med fjoråret på nybegynnerkurs på Tenerife, og selv om deltakelsen 

var noe mindre enn i fjor – 11 stykker, har det absolutt vært en positiv opplevelse. Kurset startet onsdag  

20. november og ble avsluttet mandag 2. desember med en turnering over 10 spill som ble vunnet av  

Ingrid Langvik og Gudrun Goa. Dere elever har hele iden vist stor interesse og pågangsmot og har ved flere 

anledninger brukt lokalene til spilling utenom undervisningen. Vi har også denne gang arrangert to 

fellesmiddager utenom  hotellet med god deltakelse og dessuten vært samlet til forfriskinger i en av 

barene. Været har kanskje ikke vært helt topp for solhungrige, men på den andre siden er jo alt vær bra 

bridgevær! 

Avslutningen mandag kveld ble en svært så trivelig affære. Vi benket oss rundt fellesbord innerst i 

matsalen, og Aud Karin Stangeland hadde mobilisert sitt kunstneriske talent og laget en morsom sang om 

bridgeåpninger (du finner den på neste side i bulletinen) Vi fikk dessuten overrakt hver vår flotte fludium-

flaske, og våre respektive fikk hvert sitt armbånd. Tusen takk for det! På tampen fikk vi til og med besøk 

av hotellets direktør, Bruno Correa. 

Vi håper dere har fått godt utbytte av kurset, men for å holde på og utvikle kunnskapene, er det viktig å 

fortsette med bridgeaktivitetene når dere kommer hjem til gamlelandet. NBF vil ta kontakt med klubber i 

nærmiljøet deres og få tak på en kontaktperson som kan motta hver enkelt. Siden det var et begrenset 

antall deltakere denne gang, har vi kun vært to instruktører, Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth. Vi har 

hatt det kjempefint sammen med dere og ønsker lykke til på bridgeveien videre! 

 

For Bridge for Alle og NBF 

 

Knut Kjærnsrød  Per Bryde Sundseth 
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Åpningsvise 

Mel: Tordenskjold 

HP 12 til tjueen – kan bli åpning farge en 

Jevne hender – samme meld – lavest NT nå gjenmeld 

12 til 14 htp – lengste farge åpne med – fir`kortfarge to og tre 

Lavest først din åpning ble. 

6 til el`ve , sekskortfarg`- med to ruter/hjerter/spar 

Åpning svak men stol på at – makker støtte har parat 

6 til el`ve – (i) farge sju, tretrinn farge åpner du 

Denne er nok også svak – makker må nok ta et tak 

15-17 – 1 NT – du skal alltid melde det 

18-19 dukker opp – farge lang du gjør et hopp 

Sju-kortsfarge har du minst – 6 til el`ve P der fins 

Kløver/ruter/hjerter/spar-åpning tre-trinn da du har 

20 – tjueen HP – åpning har i 2 NT 

Tjueto til tjuefir` kløver 2 du åpner med 

Gjenmeld her til 2 NT 

Makker svarer kanskje tre 

25 til 27- gjør et hopp til 3 NT 

To og tjue HP har – meld 2 kløver – saken klar 

Makker svarer – ruter to 

Tvunget til det er han jo 

Mye , mye mer vi vet 

Men i hodet går vi ” bet” 

Takk til Knut og Per vi har 

Flere kurs vi gjerne tar 

(tar forbehold om visdomsfeil og trykkfeil) 

Aud 
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Spillelokalet Atlante 

B-gruppen vil også denne gang spille i Atlante som ligger ved svømmebassengene rett ved hotellet (de 

tilhører også hotellet). For å få plass til alle, setter hotellet opp et telt som gjør at en nå kan spille opp til 

35 bord i B. Konstruksjonen til teltet er allerede satt opp. Vi er også lovt at det skal settes opp 

varmeovner i teltet og at tilstrekkelig lys skal være på plass til vi starter i januar.  

  
Fra spillelokalet i Atlante. Konstruksjonen til ”utvidelsen”. 

 

Gourmetland – Taurus 

Over spillelokalene i Atlante er det nå kommet en restaurant – Taurus. Taurus tilhører restaurantkjeden 

Gourmetland som også har mange restauranter rundt om i Las Americas. Rabatterte regninger i Taurus (og 

også i andre restauranter i kjeden – men da med noe mindre rabatt) vil være en del av premieringen i 

turneringene. 

 

 


