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Den tredje hovedturneringen ble vunnet av Jan Kristian Lutro og 
Frode Tveito i gruppe A (bildet til venstre ovenfor) og Else og Rolf 
Undem i gruppe B (til høyre). 

Velkommen tilbake til Bridge for Alle Tenerife 2014! 
Sannsynlige datoer for 2014 er 6. – 25. januar 

 

IV Paradise Park 
and 

NBF Bridgefestival 
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”Bridge for alle” på Tenerife 

 

Da er årets bridge på Tenerife over for denne gang og det er tilbake til hverdagen. Det ble en brå 

overgang fra pluss 30 til minus 20 grader. Jeg er veldig fornøyd med mitt opphold på Tenerife, og det 

fine er kombinasjonen av bridge, det sosiale og opplevelsene.  

I år var det 200 deltakere i løpet av de tre ukene, noe som er flere enn noen gang. Sammen med 

bridgekurset vi arrangerte på Tenerife i november, er bridge på Tenerife blitt en viktig del av «Bridge 

for alle» tilbudet. Det er inngått en 5-årig intensjonsavtale med hotellet, og vi diskuterer om og 

hvordan vi ytterligere skal utvide tilbudet til våre medlemmer. Når vi skal evaluere opplegget er det 

nyttig å få innspill også fra deltakerne, både i forhold til dette arrangementet på Tenerife men også 

om hvilke andre tilbud vi bør jobbe med. 

På meg virket det som folk koste seg både under spillingen og i de sosiale sammenhengene. Det å ha 

en dyktig stab som vi hadde også i år, er viktig for å legge til rette for en god atmosfære og bridge 

med en sosial ramme. Det er ingen tvil om at også i år ble det under Per og Knuts ledelse et bra 

gjennomført arrangement, og det er ikke til å legge skjul på at Per og Knut er viktige bidragsytere for 

å skape den positive rammen rundt arrangementet. 

Til slutt vil jeg få takke deltakerne og staben for årets arrangement, og håper å se dere igjen også 

neste år. Markedsfør gjerne arrangementet til venner og kjente, og kanskje blir vi enda flere neste år 

som får oppleve bridge og sosialt på sitt beste. 

 

 
Jan Aasen 
President 
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Takk for en fantastisk januar-måned! 

Den fjerde bridgefestivalen her på Tenerife er over, og vi sitter igjen med de gode minnene og 

inntrykkene Årets utgave satte en fantastisk rekord med godt over 200 deltakere, og skal vi tro på 

tilbakemeldingene fra dere, kommer det ikke til å stoppe der. På det meste var 168 spillere i sving 

ved bridgebordene samtidig – det  er 48 over den tidligere rekorden. 

Vi vil gjerne få rette en stor takk til dere alle for sporty og smilende opptreden som skapte en god 

atmosfære på i og utenfor spillelokalet. Det er ikke vanskelig å være vert når en har så hyggelige 

gjester. En stor takk også til den flotte og arbeidsomme staben vi har hatt med oss, Tommy, Kristian, 

Sten, Gøran og Are og til våre bedre halvdeler Lise og Bjørg som har bidratt i kortsammenheng. 

Vi unngikk ikke sykdom i år heller, bl. a har undertegnede fått slite med en gjenstridig bronkitt, men 

heldigvis har ikke antallet tilfeller vært skremmende høyt. 

Været fortjener en omtale. Så vidt meg bekjent har vi ikke sett en regndråpe på de fire ukene vi har 

vært her, og jeg tror nok at måneden sett under ett, har vi ikke hatt så bra vær på noen av de 

tidligere festivalene, selv om det kan ha vært varmere perioder tidligere. 

Hotellet yter oss god service, og vi er rimelig fornøyd med innsatsen deres, men ett punkt må vi få 

rettet på til neste år. Internett-tilgangen er under enhver rimelig standard, og direktøren lover på tro 

og ære at det skal fikses. TV- forholdene er bra på mange rom, men der er det også et klart 

forbedringspotensiale. 

Vi takker for i år og gleder oss allerede til 2014! 

 
Knut Kjærnsrød Per Bryde Sundseth 
Bulletinredaktør Arrangementsansvarlig 
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Bridge i uke 3 

I den siste spilleuka her ble det etter hvert bedre plass mellom bordene, men fortsatt  var 
oppslutningen god. Mandag 21 var det 32 par i A og hele 36 i B. I A var det Harald Engvik og Bjarne 
Erlandsen som toppet  lista foran våre svenske venner Ulf Backmann og Kjell Bodin, mens Grethe 
Teksum og Bjørn Dufseth la beslag på tredjeplassen. I B var ekteparet Gunnar og Aud Hornseth best for 
Berit Erlandsen – Turid Askmann og  brødeparet Lars og Halvor Aas. 
Tirsdag 22 begynte vi for alvor ¨merke at strømmen av hjemreisende hadde økt, 26 par i A og 24 i B var 
beholdningen. I A ble det svensk i toppen   ved Jørgen Lantz og Ricky Johansson. Ketil A. Olsen og 
Johan Finnanger ble nummer to foran Ruth og Arne Thomassen. I B gjestespilte fetterne Tor og Ivar 
Olsøn- Lunde , og det gjorde de så bra at det ble seier. Her ble Margaretha Nachmanson og Solveig Sti 
nummer to foran Unn og Leif Rebård. 
I spill 3  måtte du ta et valg: 

      E 8 7 4 

     10  

     10 7 4 3 2 

     10 8 4 
 

      D Kn 9 2 

      E K 

     5 

      E K D 9 6 2 
Du har som Syd havnet i 4 spar etter at Vest har vært inne med en rutermelding. Utspillet er ruter ess, 
Øst følger med nieren, og Vest skifter til kløver tre som går til åtteren, knekten og ditt ess. Tar du 
sparfinessen og håper på å felle  tieren for 12 stikk , eller spiller du spar ess og mer spar å hindre en 
eventuell stjeling ? 
Det siste alternativet var best, for Ø-V kortene var nemlig: 

  6 5       K 10 3 

   D 7 6 5      Kn 9 8 4 3 2 

   E K D Kn 8 6    9 

  3       Kn 7 5 
Onsdag 23. fikk vi 20 par i A og 24 i B, og i førstnevnte var det Johan Finnanger og John Holm som tok 
hjem seieren foran Svein Harald Riisnæs – Sigurd Frydenlund og Frode Tveito – Jan  Kristen Lutro. I B 
var det damenes dag med et eneste mannlig innslag på seierspallen. Unn og Leif Rebård vant foran 
Ellen Stavnar – Liv Lågstad og Tone Eiklid – Marit Tordly. 
I spill 5 slo lynet ned i A-gruppa hos Syd: 

     Kn 

     D 10 9 5 3 2 

     - 

     Kn 10 9 7 5 4 

  D 8       E K 10 9 7 6 

  E Kn 8 7 4     - 

  10 9 8      E K D 7 2 

  8 6 2       D 3 
 

     5 4 3 2 

     K 6 

     Kn 6 5 4 3 

     E K 
Med N-S i sonen åpnet Øst med 1 spar og Syd dristet seg innpå med 2 ruter. Det skulle han ikke gjort og 
har vel ikke kort til det heller, med den anemiske fargen. Vest doblet for å vise hjerter, og den 
doblingen hadde ikke Øst den minste vanskelighet med å passe ned. Da røyken hadde lagt seg, sto Syd 
igjen med ett stikk !  Klarere topp enn 2000 Ø-V har vi ikke sett under denne festivalen 
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Torsdag 24. var det tydelig at mange hadde tatt seg fri for å lade opp til hovedturneringen, for det 
møtte opp kun 7 bord i A-gruppa. B holdt seg godt oppe med 22 par. En ny kombinasjon, Frode Tveito 
og Sophus Jacobsen  tok 1. plassen foran stabens Tommy Elde og Kristian Barstad Ellingsen  mens Pål 
Dahl og Kjell Utvik kapret bronsen. I B endte Karsten og Jeanne Gill øverst  foran Harald Hansen – 
Torgeir Kjærnsrød og Berit og Arvid Nyhagen. 
Så var det klart for den siste hovedturneringen i årets festival, og 22 par i A og 26 par i B utgjorde 
feltet.  I A ble det relativt klar seier til Jan Kristen Lutro og Frode Tveito foran Jan og Unni Mikkelsen, 
mens Svein Harald Riisnæs og Job Karlsen kompletterte tettrioen. I B ble det ekteparseier til Rolf og 
Elsa Undem og det samme på plass to med Unn og Leif Rebård. Inger Midthun og Bente Nicolaisen tok 
den siste pallplassen. 
I spill 3 var det hånden med de dårligste kortene som egentlig kunne spille hovedrollen: 

     9 3 2 

     8 7 6 5 

     10 3 2 

     10 9 8 

  K Kn       E D 8 7 5 4 

  E D 3     10 

  9 7 6       E Kn 8 5 

  E 7 4 3 2      K 5 

     10 6 

      K Kn 9 4 2 

      K D 4 

      D Kn 6 
Ø-V var i sonen og etter 1 hjerter åpning hos Syd, gikk jeg inn med 1 NT og endte etter hvert i 3 av den  
sorten. Nord spilte ut hjerter åtte til tieren, knekten og damen, og jeg lot en ruter seile til Syds dame. 
Hjerter konge til esset, og så var det tid for sparen.  Nord gjorde feilen å kaste hjerterne sine, og 
dermed ble det pustevanskeligheter for  
Syd som ble ubønnhørlig skvist i ruter og hjerter 12 sikk delt nesttopp på spillet. 
I spill 12 var det snakk ”topp eller bånn”: 

     D Kn 5 2 

     D 9 8 6 4 3 2 

     9 

     K 

  8 6 4 3     K 10 

  10      E 7 

  D 6 5 2     E Kn 8 

  D 8 7 4     E Kn 10 9 6 5 

     E 9 7 

     K Kn 5 

     K 10 7 4 3 

     3 2 
Med N-S i sonen gikk meldingene: 
  V  N  Ø  S 
  Pass  pass  1 NT  pass 
  Pass  2 ru  3 kl  3 hj 
  4 kl  4 hj  dobl  pass rundt 
’2 ruter er en slags Multi og viser en majorfarge. Hjerter ut til esset, Øst tok for kløver ess og spilte 
mer trumf som jeg tok på bordet. En ruter tok esset seg av og en kløver ble trumfet i bordet. Alt 
henger på dobbel spar hos Øst, og damen ble dekket med kongen og esset. Nå hadde jeg alt for gode 
kort i spar. Mangler jeg syveren, må jeg ta knekten og ser spar ti falle. Spar syv gjorde imidlertid at jeg 
fikk et valg. Jeg kan spille nieren, slit at åtteren faller. Jeg valgte det siste alternativet, men som du 
ser gikk det galt. Det er vel ikke særlig forskjell å spille på åtteren singel hos Øst i stedet for tieren – 
eller er det andre meninger ? 
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Han kunne gjort det enda bedre 

I dette spillet fra den siste hovedturneringen fikk Øst 80 % score på at Nord unnlot å ta med seg stikk, 
men han kunne innkassert alle 100 hvis han hadde vært skikkelig på alerten: 

    E 3 

    K 6 3 

    Kn 5 4 

    K Kn 8 6 4 

 K 6 5     D Kn 10 4 2 

 E D      Kn 7 

 K D 7 6 2     E 9 8 

 D 10 7     E 3 2 

    9 8 7 

    10 9 8 5 4 2 

    10 3 

    9 5 
Alle i sonen, og Nord åpnet med 1 kløver. Øst gikk inn med 1 spar og havnet etter hvert i 4. Syd spilte 
ut kløver ni til tieren, knekten og esset. Så fulgte spar til kongen og esset, og nå ”glemte” Nord å ta for 
kløver konge og gi sin makker en stjeling. Han fortsatte med spar, og Øst tok sine 11 stikk. Han kunne 
imidlertid fått resten. Etter å ha tatt tre ganger trumf til, går han på ruteren, og før den siste spilles, 
er stillingen: 

    - 

    K  6 

    - 

    K 8 

-          4 

E      Kn 7 

6      - 

D 7      3 

    - 

    10 9 8 

    - 

    5 
Når den siste ruteren spilles, er Nord fanget i en trumfskvis. Kaster han hjerter, tas hjerter ess før Øst 
trumfer seg inn på kløver, og kaster han kløver, stjeles kløver dame god med hjerter ess som inntak. 

Øystein finner skvisen 

Øystein Jensen fra Kristiansand har mange nasjonale meritter å vise til og gjorde det også godt i mange 
av årets Tenerife-turneringer. Her setter han tommeskruene på Svein Harald Riisnæs fra Horten: 

    E K 10 8 7 

    E D 9 5 

    3 

    D 8 3 

 9 6 5      D Kn 4 3 2 

 Kn 8 2     7 4 

 D 10 9 8 5     E 2 

 10 2      Kn 9 7 4 

    - 

    K 10 6 3 

    K Kn 7 6 4 

    E K 6 5  
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Ingen var i sonen, Øystein Syd, og Svein Harald Øst. Meldingene gikk enkelt og greit:    
   S   N 
   1 ru   1 sp 
   2 kl   2 hj 
   3 hj   4 hj 
   Pass 
Øst spilte ut trumf til knekten og damen, og ruter tre gikk til liten, knekten og damen. Mer trumf, og 
på ruterstjelingen falt esset. På hjerter ess måtte Svein Harald kaste en spar, og Øystein spilte tre 
ganger spar med to ruteravkast og stjeling med sin siste trumf. Da ruter konge kom med kløveravkast i 
bordet, måtte Svein Harald strekke våpen - skvist i de svarte fargene. 480 ga 10 pluss på spillet. 
 
På det samme spillet gjorde for øvrig Ivar Tvedt fra Arendal krav på idiotprisen. I stikk to spilte 
spilleføreren ruter fire fra hånden, Vest la femmeren, bordet treeren, og Ivar stakk med esset! Nå 
hadde det antageligvis ikke så mye å si. Esset faller neste gang, og skvisen kan komme her også. 
 
 

Sigurd briljerer 

Sigurd Frydenlund er en trofast deltager i Tenerife-festivalen, og er ofte å finne i toppsjiktet i 
resultatlistene.  I dette spillet fra den andre hovedturneringen briljerte han seg til en ren topp: 

    D 6 4 2 

    5 

    K 8 5 4 

    E 10 8 5 

 K 9 7     E 10 5 

 K D 7 3     10 9 4 2 

 D 6 2     E Kn 9 3 

 9 6 3      Kn 4 

    Kn 8 3 

    E Kn 8 6 

    10 7 

    K D 7 2 
 
Alle i sonen, Øst gir. Ved over halvparten av bordene ble det ikke uventet pass rundt, men med Sigurd 
på Vests plass gikk meldingene: 
   Ø  S  V  N 
   Pass  1 kl  1 hj  dobl 
   2 hj  pass  pass  dobl 
   3 hj  dobl  pass rundt 
Det kom hjerter ut til åtteren og kongen, og ruter knekt vant stikk to. Hjerter ti tok esset seg av, og så 
fulgte tre ganger kløver til stjeling med hjerter ni. Hjerter til finesse med syveren, og hjerter dame 
renset fargen. Nord hadde kastet et kort i hver farge på trumfene. Tre ganger spar satte Nord inn på 
damen, og han måtte spille til  splittet saks i ruter. 730 kunne ingen matche! 
 

Resultater uke 3 

For komplette resultater fra uke 3 se www.bridgeforalle.org 
 
  

http://www.bridgeforalle.org/
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Spilletips 4 – 2013 

Når farene lurer! 

Noen ganger kan det være slik at når alt ser enkelt og greit ut, må en være ekstra på vakt. Kanskje kan 
det være en slange det kan være vanskelig å få øye på i Paradiset: 

     5 4 3 2 

     D Kn 10 9 

     K D 9 

     K D 
 

     K D Kn 

     K 7 6 5 4 

     E 10 

     8 5 2 
 
Syd åpner med 1 hjerter, og sluttkontrakten blir ikke uventet 4 av den sorten. Vest spiller ut kløver 
knekt til konge og, ess og Øst skifter til spar ni som Vest stikker med esset og gir spar ti tilbake. Da er 
det vel bare å gi bort for trumf ess og forlange resten? 
 
Gjør du det, får du en ubehagelig overraskelse når Øst stikker med esset og gir sin makker en 
sparstjeling. For å gardere deg mot dette må du ta tre ganger ruter før trumfen og kaste din stående 
spar på hånden. Kortene Ø-V var: 

  E 10      9 8 7 2 

  8 3 2      E 

  8 6 4 2     Kn 7 5 3 

  Kn 10 9 7     E 6 4 3 

 

 

En super klasse! 

 
Undervisningen har vært gjennomført på noenlunde samme måte som tidligere, med en time, tre 
ganger pr uke, mandag, tirsdag og torsdag. Jeg omstrukturerte innholdet noe denne gangen med mer 
vekt på konkrete eksempler på spill og motspill, og det later til å ha falt i god jord. 
  
Deltakerantallet har vært imponerende høyt – på det meste var det nesten 50 stykker til stede i 
spillelokalet i 6. etasje. Det er utrolig inspirerende å undervise her, med så mange interesserte og 
engasjerte elever, og det er ingen grunn til å slutte med tilbudet. 
 
Gjennom evalueringene har vi fått en tilbakemelding om at tirsdag kanskje ikke er den beste dagen å 
plassere undervisningen på. Det skyldes at dagen er ankomst og avreisedag for mange, og dermed 
mister de muligheten til å delta. Vi skal se seriøst på dette og vurdere mulighetene for å endre 
programmet. 
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Den lille hjernetrimmen – uke 3 

Her er løsninger og vinnere fra uke 3: 
 

Tirsdag 22.1 

Oppgave 1 
Bjørn er halvparten så gammel som faren, og Bjørns far er tre ganger så gammel som sin niese. Hvor 
gammel er Bjørn hvis de tre til sammen er like gamle som bestemoren som er 88? 
Løsning: Bjørn er 24 år 
Vinner: Kari Joukoff 

Oppgave 2 
PÅ vei til en turnering møter du seks riddere i følge med seks våpendragere. Hver våpendrager har med 
seg to hester i bissel, og på hver hest sitter det to små barn. Hvor mange personer og hester er på vei 
til turneringen? 
Løsning: Det er bare du som er på vei til turneringen. Hele den andre ”bølingen” drar motsatt vei. 
Vinner: Grethe Stenehjem som var den eneste som hadde riktig løsning. 
 

 

Stort og smått 

Aktiviteten i det grønne 
Også denne gangen ble det spilt mange hvite baller over det grønne gresset, og også i år ble det en 
hole-in-one. Som nevnt i bulletin 3 var det Grethe Stenehjem som sto for den bragden, og det på hull 3 
på Los Palos. Kortbanen Los Palos er for øvrig den i særklasse best besøkte banen i området vårt her 
nede med over 100 runder ! Også andre baner som Las Americas, Amarillo og Golf del Sur har vært 
besøkt, men prisene er fortsatt ganske stive, og det begrenser naturlig nok aktiviteten noe. Vi har 
forsøkt å få til gunstigere avtaler med noen av banene, men det er høysesong og god tilgang på 
spillere. Dermed er det generelt lite å hente. 

 

Alkoholforbudet under turneringene 
Bridgetinget bestemte i fjor at det generelle alkoholforbudet under turneringer i NBF`s regi også skulle 
gjelde under spillingen her på Tenerife. Honesty bar kunne derfor kun servere vann, mineralvann og 
kaffe. Vi var noe spente på reaksjonene på denne beslutningen. Dels fra spillerne og dels fra hotellet 
som dermed ville ha en betydelig lavere inntekt på salget. 
En eventuell frykt viste seg å være helt ubegrunnet. Fra hotellets side ble til og med kaffe og vann gitt 
gratis ! Det var dessuten bare positive reaksjoner fra deltagernes  side. Jeg har ikke hørt en eneste 
negativ bemerkning – tvert imot ! Dermed er denne ordningen å betrakte som fast i festivalene 
framover. Flott!

 

Nordboere på Tenerife 
Tenerife tar årlig imot en mengde turister. Det kan en uten videre fastslå ved å spille en golfrunde på 
Amarilla eller Golf del Sur som ligger tett inntil flyplassen i sør , Reina Sofia , eller dronning Sofia. Det 
er ikke uvanlig at du på en 4-timers runde kan oppleve bortimot 50 store maskiner  gå inn for landing. 
Totalt sett i 2012 var besøksantallet på Tenerife formidable 6.057.214  ! Norge bidro med 103.420 , 
omtrent det samme som Danmark og Finland og bare ca 20 000 bak Sverige. Det er ikke rart at 
Norwegian utvider flight-tilbudet sitt hit. 

 

  



Bridge for Alle 2013 

Tenerife 7. – 26. januar. 

 

Teide-toppen 
Vi satset på å fortsette med bridgepuben vår i Teide bar på toppen av hotellet, og det viste seg å være 
en vellykket satsing. Det var flere besøkende enn noensinne, og det var et meget høyt antall 
bridgebord i sving de aller fleste kveldene. Toppen ble nådd i uke 2 da det på det meste var 11 bord i 
spill etter middag. Flere kvelder var det dessuten nesten like mange. Vi hadde gjort en ny vri i år og 
hver kveld ble det dublert 20 Facit-spill som sirkulerte blant bordene slik at en hadde resultater å 
sammenligne med, og det bidro nok i stor grad til at flere syntes det var interessant å møtes til dyst. 
En annen nyvinning var innsetting av to gassovner som gjorde temperaturen mer behagelig, men 
fortsatt er det nok en del som synes det kan bli noe trekkfullt og kjølig. Det skyldes blant annet at 
festene til gardinene som rulles ned, til stadighet ryker, slik at  det blir en del blafring og vinddrag inn i 
lokalet. Vi tar opp dette igjen med direktøren og håper det kan være mulig å få til mer permanente 
mekanismer. Det hadde vært ideelt å få til et annet lokale men vi må være så realistiske å innse at det 
neppe finnes brukbare alternativer. 
Vi hadde delt premieutdelingen i to i år – en onsdag og en lørdag  - for å slippe at seremonien skulle 
trekke for lenge ut.  Det fungerte  greit, men  vi er stadig på jakt etter bedre løsninger. Utdelingene 
foregikk i hovedsak  i Teide bar, unntatt den siste lørdagen der vi samlet oss til en liten 
avslutningesseremoni i spillelokalene i 6. etasje. 

 
 

Vanntilførselen på Tenerife 
Med den enorme turisttrafikken på Tenerife er naturligvis behovet for ferskvann betydelig, og med det 
tørre klimaet er det ikke unaturlig å tro at det er et stort problem. Det er det imidlertid ikke, ifølge 
kildene. 40 % av vannet produseres ved avsalting av sjøvann. Resten sørger Furuskogen i nord og den 
mer omfattende nedbøren der for. Furunålene holder godt på fuktigheten og leder den ned i bakken 
der den samles opp. 

 

 
Fra de fine spillelokalene i 6. etasje 
 

 
 
Ved bordet i forgrunnen finner vi Ivar Tvedt til venstre og Larry Young midt i bildet. 

 
 


