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Vellykket Bridgefestival på Tenerife i november! 
Nok et arrangement på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos på Tenerife ført vel i havn 

av Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth med god støtte av Tom Danielsen og Per Watz. 
I tillegg til et begynnerkurs i bridge og et påbyggingskurs, var det også vanlig spilling på tilsvarende 

måte som under bridgefestivalen i januar. 

   

 

Denne bulletinen inneholder litt om 
hva som foregikk under festivalen 

på Tenerife og litt om tilbudene 
som Norsk Bridgeforbund kan tilby 

våre nye medlemmer videre. 
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Takk for oss! 

 

Enda en november-festival er vel i havn, og fornøyde deltakere har tatt turen hjem til gamlelandet igjen. 

Oppslutningen om festivalen var omtrent som i fjor, men vi ønsker oss enda flere deltakere både på kurs- 

og spillesiden i årene framover. I 2016 arrangeres festivalen i tidsrommet 14. – 26. november, så det er 

bare å sette av tid med en gang. 

 

Været har stort sett strålende med sol fra skyfri himmel og mer enn 25 plussgrader. Noe mer skyet de 

siste dagene riktignok, men regndråper er det ingen som har vært i kontakt med. Store deler av hotellet 

er nyoppusset. I tillegg til at rommene er blitt mer presentable, er spisesalen blitt atskillig mer åpen, lys 

og luftig. Omsider virker også Internett over hele hotellområdet, så nå er det bare velstand. 

 

Velkommen tilbake neste år! 

 

For Bridge for Alle og Norsk Bridgeforbund 

 

    

Per Bryde Sundseth Knut Kjærnsrød Tom Danielsen Per Watz 
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Hyggelig åpning på november-festivalen 

De fleste av deltakerne i den første festivaluka ankom søndag 15., mange så sent som rundt kl 23, men 
hotellet stilte velvilligst opp med nattmat, noe det ble satt stor pris på.  Det var dessverre ikke like 
hyggelig med innsjekkingsrutinene, da dette tok svært lang tid.  Forholdet er tatt opp med hotelledelsen 
for å unngå lignende i januar. 
Da var det desto mer hyggelig mandag kl. 15 med festival-åpning i de nyrenoverte lokalene i Salon 
Paradise i resepsjonsområdet.  Hotellet stilte opp med cocktail og fristende kanapeer.  Deltakerne fikk en 
orientering om opplegget og hilst på Managing Director Bruno Correa og Subdirector Santiago Gonzalez.  
Praten gikk livlig, og etterpå forflyttet vi oss alle til konferanseavdelingen Mabel i 6. etasje, der 
undervisningen ble igangsatt kl 16, både for nybegynnere og viderekommende.  Her ble også 
bridgeturneringene spilt under hele oppholdet. 
 

 

Begynnerkurset 2015 

I likhet med fjoråret var det beskjeden påmelding til nybegynnerkurset vårt. Det er tydelig at 
oppfordringen til klubbene om å samarbeide om å legge kursvirksomheten sin til Tenerife ikke har fått 
gjennomslag ennå. 
Fire stykker hadde opprinnelig meldt sin ankomst, men sykdomsforfall på 25 % reduserte antallet til tre. 
Alle hadde dessuten kun en uke til rådighet, og dermed måtte det bli en komprimert kursutgave. 
Det var ingen ting å si på iveren og innsatsen til deltakerne, og alle er innstilt på at det må mer utfyllende 
kurs til på hjemmebane. NBF vil hjelpe til med å knytte nødvendige kontakter for å få det til. Per Bryde 
Sundseth kjørte kurset de to første dagene, og Knut Kjærnsrød administrerte de fire siste. 
 

 
Deltakere på begynnerkurset f.v. Aase Eide Osa, Lina Lundesgaard, Jorid Hansen. 
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Sluttrapport fra «Spill bridge 2» -kurset.  

Påbyggingskurset «Spill bridge 2» her på Tenerife startet opp i år med 12 deltagere. Vi skulle selvsagt 
gjerne sett flere deltagere, men må nok utvise en smule tålmodighet og innse at det tar litt tid å 
innarbeide «Bridge på Tenerife i november» som et tilbud om bridgeopplæring i tillegg til et tilbud om å 
spille bridge og samtidig nyte av sydens sol og varme. Vi tror imidlertid at kombinasjonen av 
bridgeopplæring og solferie er et meget godt tilbud i denne perioden da dagene er som kortest og 
termometeret kryper mot 0 eller under. 
 
Forkunnskapene var nok litt varierende i kursgruppen. Men etter en dag eller to med fokus på å bringe alle 
opp på samme nivå, ble det noen intense kursdager med en god blanding av teorisesjoner og spilling i 
praksis. Om flere var litt rustne i sine bridgekunnskaper ved oppstarten, så viste alle en imponerende iver 
og glød for å oppdatere sin melde- og spilleteknikk. I så måte var jo dette en hyggelig størrelse på en 
kursgruppe som sikret at det raskt ble en intim stemning i salen med stor aktivitet mellom deltagere og 
kursledelse. 
 
Stemningen i kursgruppen var også hele tiden den beste med en god blanding av latter og alvor. Så med 
slike deltagere på kurset er det jo bare en fornøyelse å være kursleder. Og nå 14 dager senere kan jeg 
trygt forsikre om at de alle framstår med blankpussete bridgekunnskaper og med et optimistisk syn og 
appetitt på sitt framtidige bridgeliv. Et aber denne gang var at bare de færreste av deltagerne spilte 
regelmessig i klubb eller med venner og bekjente. Nå fikk jeg imidlertid løfte fra alle om at de skulle 
framover skulle finne seg en makker og spille fast i en eller annen sammenheng. Gledelig nok har jeg 
allerede fått tilbakemeldingen om at enkelte alt har startet opp som nye klubbspillere. 
 
Nå lover jo ikke kurset at alle skal bli Norgesmestre med en gang, men jeg tror vi i hvert fall har fått 
overbragt budskapet om at bridge er GØY - uansett i hvilken sammenheng spillet utøves. Og det er vel til 
syvende og sist det viktigste.  
 
Avslutningen med en innlagt singelturnering ble ekstra hyggelig der det først i siste spill var mulig å kåre 
en vinner. Inger-Marie Eriksen trakk tilslutt det lengste strå, men hun manglet så visst ikke konkurranse.  
 
Jeg benytter anledningen til å takke alle så mye for samværet, og ser fram til å møte dere igjen under 
turneringer her hjemme eller kanskje påny på Tenerife neste år. 
 

Kommentarer fra deltakere på FaceBook  

 Vel hjemme i kulden etter en ukes intensivt nybegynnerkurs på Paradise Park Tenerife. Takk til 
instruktørene Per BS og Knut for enorm (enorm!) tålmodighet og gode pedagogiske evner. Jeg er 
kjempefornøyd, og innser at vi på nybegynnerkurset kun har fått et lite innblikk i bridgens mange 
gleder, finurligheter, muligheter og ikke minst at det er en livslang læring. Jeg kommer ikke til å 
slippe taket nå. Hilser også til Jorid og Lena som sammen med meg ble frustrerte, oppgitte, og 
innimellom så glimtet lyset i det fjerne, i det fjerne… Bridgehilsen fra Aase. 

 Vel hjemme vi også. Sier meg enig i alt Aase skriver og takker for god læring og en fin uke. 
 Tusen takk for kurset! Gleder meg til neste. 
 Og jeg er der enda en uke på påbyggingskurs for andre år på rad. Før det nybeg.kurs samme sted. 

Ikke fullt så frustrert nå... reiser også neste år... nye meldinger å lære hele tiden. Ja Knut og Per 
flinke lærere. Vi har i år og i fjor Per Watz som også er like flink. 
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Bridgeturneringene i Atlante – 16.- 21. november 

Fin avvikling under ledelse av Tom Danielsen, og vi har spilt 6 – 7 bord på kveldsturneringene med 
følgende vinnere: 
Mandag 16. november: Klaus Flatøy – Dag Stefansen, Sandnessjøen BK 
Tirsdag 17. november: Tore Cato Bremseth – Kjell Vidar Holmen, Harstad S & BK – Brufoss BK 
Onsdag 18. november: Tone Fodstad – Ole Anders Fodstad, Lena BK 
Torsdag 19. november: Ketil André Olsen – Odd Halvor Schjølberg, Brønnøysund BK - Vega BK 

 
Fredag og lørdag ble det spilt en hovedturnering med 7 bord, 

som ble vunnet av Kjell Vidar Holmen – Per Bryde Sundseth, 

Brufoss BK - Nøtterøy BK. De spilte imidlertid utenfor 

konkurransen, så derfor ble Klaus Flatøy og Dag Stefansen fra 

Brønnøysund BK begge vinnere av en ukes opphold. Premien 

ble gitt av Paradise Park Fun Lifestyle Hotel.  

Vi har også mottatt premier fra restaurantkjeden Gourmetland. 
Middag for 2 ble vunnet torsdag 19. av Ketil André Olsen og Odd 
Halvor Schjølberg. I spill 18 spilte Ketil hjem 4 spar som eneste 

mann i salen, riktignok med en liten smule hjelp fra motparten: 
Giver Ø/N-S i sonen 

   10 9 3 

   K 10 6 5 

   E 9 5 3 

   Kn 5 

D Kn 6 4     - 

Kn 8      D 9 7 4 3 2 

8 7 4 2     K 10 

E 8 6      D 10 9 7 2 

   E K 8 7 5 2 

   E 

   D Kn 6 

   K 4 3 

Ketil er Syd, og meldingene gikk: 

Ø  S  V  N 

2 hj  dobl  pass  3 ru 

Pass  3 sp  pass  4 sp 

Pass rundt 

Syd har vist en sterk hånd ved først å doble og så melde sin farge. 

Vest spilte ut hjerter knekt til esset, og spar ess avslørte de dårlige nyhetene. Ruter dame fikk løpe til 

Østs konge, og i håp om at makker skulle ha singelton, spilte Øst hjerter tilbake til tieren og med 

kløversak fra Syd. Nå spilte Ketil på den enste sjansen til å vinne kontrakten, nemlig at Vest hadde 4-kort 

ruter. Nå falt ruter ti andre gang, men det hadde vært enda morsommere hvis Vest hadde hatt tieren 

fjerde. Da ville Ketil tatt finessen med nieren. På den fjerde ruteren forsvant nok en kløver, og på 

hjerter konge fikk kløver konge gå. Dermed ble det bare to trumfstikk til Ø-V i tillegg til ruter konge. 
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Bridgeturneringene i Atlante – 23.- 28. november 

Oppslutningen har vært stabil hele uka på 6-7 bord, og så vidt vi har kunnet registrere, har alle som 

ønsket det fått spille. Tirsdag deltok vi i NBFs simultanbridge, og min makker Per Bryde Sundseth og jeg 

fikk full klaff og gikk helt til topps på landsbasis blant 374 par med 70,4 % i score. For å oppnå en slik 

score, må en naturligvis ha drag så det holder, men litt finspill hjelper også på. Her tok min makker alle 

stikkene i 6 NT: 

   Kn 8 7 4 3 

   7 6 5 

   9 7 3 

   3 2 

D 10 6     E 

K D 10 4     E Kn 9 

10      E K D 8 5 2 

E 9 6 5 4     D 8 7 

   K 9 5 2 

   8 3 2 

   Kn 6 4 

   K Kn 10 

N/alle 

Makker var Øst, og meldingene gikk: 

  Ø  V 

  2 kl  3 kl 

  4 NT  5 kl (1 ess m/kløver som trumf) 

  6 kl  6 NT 

  Pass rundt 

Syd spilte ut en liten ruter til tieren, og etter fire hjerterstikk, spar til esset så det slik ut før den siste 

ruteren: 

   Kn 8 

   - 

   - 

   3 

D      - 

-         - 

-          8 

E 9      D 8 

   K 

   - 

   - 

   K Kn 

På ruter åtte var Syd skvist, og 13 stikk ga hele 169,5 poeng av 191,9 mulige. 
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Runden etter fikk jeg dreis på innspillet: 

   9 8 5 

   E K Kn 10 

   E 10 8 

   Kn 9 5 

E K 10 7 3    D Kn 4 2 

 -     9 5 4 

9 7 6 2    Kn 4 3 

K D 4 2    10 7 3 

   6 

   D 8 7 6 3 2 

   K D 5 

   E 8 6 

Med N-S i sonen åpnet jeg med 1 hjerter, og etter 1 spar fra Vest hoppet makker til 4 hjerter som ble 

sluttkontrakten. Vest spilte ut ess, konge i spar, og jeg trumfet. Etter uttak av trumf, eliminasjon av spar 

og tre ganger ruter spilte jeg kløver mot knekten. Vest stakk, men måtte spille kløver til splittet saks 

eller spar til dobbelt renons. 11 stikk ga pluss 142. 

Onsdag 25. hadde jeg gleden av å spille med Reidar Johnsen, og det endte også med seier. Her fant 

makker et kreativt utspill som satte press på spillefører: 

   5 3 

   E D Kn 8 7 5 

   7 5 

   K Kn 2 

Kn 5 4 2    D 10 6 

K 9 6 4    3 

6 2     K 10 8 

8 7 6     E D 10 9 5 3 

   E K 9 7 

   10 2 

   E D Kn 9 8 3 

   4 

Med alle i sonen gikk meldingene: 

Ø  S  V  N 

1 kl  1 ru  pass  1 hj 

2 kl  2 ru  pass  3 hj 

Pass  4 hj  pass rundt 

Reidar i Øst spilte ut ruter ti! Dermed fikk spilleren et press på seg i stikk en, og av frykt for å gå omtrent 

direkte i bet, valgte hun å stikke med esset. Det hele endte til slutt med en bet og toppscore Ø-V. Alle 

andre hadde fått et snillere motspill og fikk ti eller elleve stikk. 

Det er naturlig nok en del slemmer ute og går med så mange spill i sving, og i siste runde på torsdag 

forekom denne, som er ganske lett å melde hvis en har Stenberg på repertoaret. 
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   8 4 

   8 3 

   9 8 6 4 2 

   D 7 6 5 

E 10 3    K 9 7 6 

10 9 8 2    K D 7 6 4 

K D Kn 3    E 5 

E 9     K 2 

   D Kn 5 2 

   E Kn 

   10 7 

   Kn 10 8 4 3 

N/Ø-V 

Per Bryde Sundseth som Øst og Tom Danielsen i Vest meldte: 

Ø  V 

1 hj  2 NT 

3 sp  4 kl 

4 ru  4 sp 

4 NT  5 hj 

6 hj  pass 

En slem som absolutt bør meldes. Den henger bare på trumfen 2-2, hj ess singel eller tredje foran, ja 

selv E, Kn fjerde foran greier en å hanskes med. 

12 par stilte opp i den andre hovedturneringen fredag 27. og lørdag 28., og 

konkurransen ble et bikkjeslagsmål mellom søskenparet Inger-Lise og Morten 

Hermansen og Ola Magne Kirkebøen og Reidar Johnsen. Etter 30 spill fredag ledet 

førstnevnte med 10 poeng, og lørdag jevnet det seg enda mer ut. Før siste runde 

ledet Ola Magne og Reidar (bildet) med ett poeng, og med pluss ett i siste og 

konkurrentene ett minus, halte de seieren og hotelloppholdet i land. Klaus Flatøy og 

Dag Stefansen tok den tredje plassen på pallen. Klaus og Dag meldte som eneste par 

denne storeslemmen. 

 

   6 4 3 2 

   Kn 9 

   Kn 5 2 

   K 9 7 5 

9 5     E K D 10 8 7 

E K 6 3 2    D 10 5 4 

7     E 

E D 8 6 4    Kn 2 

   Kn 

   8 7 

   K D 10 9 8 6 4 3 

   10 3 

Med Ø-V i sonen åpnet Syd med 3 ruter, og Vest gikk inn med 3 hjerter. Etter esspørsmål og tre av den 

sorten, kunne kontrakten fastsettes til 7 hjerter.  
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I dette spillet gjelder det å finne en mulighet til å gå bare en bet. 

E Kn 10 6 4    D 

E 10 6 4 2    Kn 8 7 

8 2     Kn 10 3 

2     D Kn 9 8 5 4 

Med Ø-V i sonen åpner Syd med 1 ruter, og Vest melder 2 ruter som viser begge major. Pass fra Nord, 2 

hjerter fra Øst, Syd presser med 3 ruter, og Vest kjemper med 3 hjerter, pass rundt. Syd starter med ess, 

konge i ruter og skifter til liten spar som du lar løpe, men Nord tar kongen, tar for kløver ess og 

fortsetter med liten spar. Gode råd er dyre, en bet må du gå, men to beter i sonen er sjelden bra i 

parturnering.  Har Syd K, D dobbel, går det bra, men er det noen mulighet hvis det ikke sitter sånn? Ja, 

Honnør, 9 i Syd og honnør smått tredje i Nord. Du stjeler derfor sparen og spiller hjerter åtte, Syd legger 

nieren, tieren i bordet og damen hos Nord. Kløverreturen stjeles, hjerter ess feller kongen som bestilt og 

sekseren tar ut Nords femmer. N-S hadde: 

   K 9 5 

   D 5 3 

   7 6 4 

   E 10 6 3 

E Kn 10 6 4    D 

E 10 6 4 2    Kn 8 7 

8 2     Kn 10 3 

2     D Kn 9 8 5 4 

   8 7 3 2 

   K 9 

   E K D 9 5 

   K 7 

Vinnerne av dagsturneringene i uke 2 var: 

Mandag 23.11: Reidar Johnsen – Per Bryde Sundseth 

Tirsdag 24.11: Per Bryde Sundseth – Knut Kjærnsrød 

Onsdag 25.11: Reidar Johnsen – Knut Kjærnsrød 

Torsdag 26.11: Per Bryde Sundseth – Tom Danielsen 

 

Lørdagsavslutning med tradisjonelle innslag 

Med et overkommelig antall deltakere i november er det hyggelig å kunne fortsette tradisjonen med 

felles avslutningsmiddag etter spillingen lørdag kveld. Ca 35 deltakere og ledsagere samlet seg i indre 

avdeling av spisesalen kl 20.30, og Per Bryde Sundseth takket deltakerne på vegne av staben. Bjørg 

Fabricius og Ottar Olsen gjorde det samme på vegne av deltakerne, og Knut Kjærnsrød lot seg som vanlig 

”motvillig” overtale til å ta en trall. Samlingen ble avsluttet med premieutdeling for hovedturneringen. 
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Tenerife-Quiz – november 2015   

Det var ikke tillatt å bruke nettet! Løsninger i fet skrift. 

1. Hva slags jobb har Jorge Mario Bergoglio?  - Han er pave Frans 1. 

2. Hva heter fjellet ved Brønnøysund som det er et hull gjennom? - Torghatten 

3. Norge har nasjonalt toppdomene no. Hva har Sverige? - se 

4. Hvilken idrett bedriver Charlotte Kalla? - langrenn 

5. Hvor er Dilma Roussef president? - Brasil 

6. Hvilken norsk artist har låten ” Har en drøm «? – Jørn Hoel 

7. Hvor er Caracas hovedstad? - Venezuela 

8. Hva er en sjarlatan? – bedrager, svindler, bløffmaker, lurendreier 

9. Hva betyr egentlig ordet appelsin? – kinesisk eple 

10.  Hvilket kallenavn hadde den tyske feltmarskalken Erwin Rommel? - ørkenreven 

11.  Hvilken plantefamilie hører multer til? - rosefamilien 

12.  Hvilken musikal bygger på Maria von Trapps memoarer? – Sound of Music 

13.  Mellom hvilke byer gikk Orientekspressen? – Paris - Istanbul 

14.  Og hvem har skrevet ”Mord på Orientekspressen ”? – Agatha Christie 

15.  Hvilke nordisk land ble det første til å innføre stemmerett for kvinner? – Finland (1906) 

16.  Hvem skrev romanen ” Amtmannens døtre ”? – Camilla Collett 

17. Hva slags dyr er en igelkott? - pinnsvin 

18. Hva slags matrett er borstsj? – russisk rødbet suppe 

19.  Hvilken svensk klubb trener Åge Hareide? - Malmø 

20. Hva kalles et helgenbilde i den ortodokse kirken? - ikon 

21. I hvilket Shakespeare–skuespill møter vi alvedronningen Titania? – En midtsommernattsdrøm 

22.  Når er det nasjonaldag i Sveits? – 1. august 

23.  Hvor skal OL i 2016 arrangeres? – Rio de Janeiro 

24.  Hvilket norsk politisk parti ble stiftet i 1887? – Det norske Arbeiderparti 

25.  Hva heter Australias største øy? – Tasmania 

 

Resultat fra fredags-quizen 

Fem lag deltok i fredagens quiz, og kunnskapsmengden var imponerende. Det ble seier til: 

Hans Petter Wilse, Rita Reed, Inger Johanne Konsmo og Gjermund Røynestad som hadde hele 20 rett 

av 25. Tre lag delte 2. plassen på 18 rette. 

De riktige svarene finner dere i artikkelen over. 
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Dagens replikk 

Jeg fulgte spillingen fra sidelinjen fra tid til annen, og ved et bord kom Syd i 3 NT etter at Aud Veseth i 
Øst hadde vært innom med 1 spar. Etter grundig overveielse valgte makker Ottar Olsen å spille ut sin 
single spar to, og det var rett. Det ble litt generell utspillsdiskusjon i etterkant, og jeg bidro med at det 
ikke alltid er riktig å spille ut makkers farge, men at makker blir så glad når du husker hva han eller hun 
har meldt. En av motspillerne kunne opplyse at det ikke var sikkert hun ville ha valgt det, og da kom det 
kontant fra Ottar: ” Men så er du heller ikke gift med henne!” 
Det vakte almen munterhet ved bordet – også hos Aud! 

”Trykkeren” Christopher 

I blant kan det ”lugge” litt i en gammel kropp, og mandag morgen var ryggen så pass klein at jeg hadde 
store problemer med bevegelsene. Jeg forhørte meg i hotellets Spa, og jo da, dette var en jobb for 
Christopher. En hyggelig ung mann som hadde japansk trykkakupunktur som spesialitet. Etter et par timer 
hos han med grundig trykk på de ømme punktene, kunne jeg igjen bevege meg greit omkring. Flotte saker 
som anbefales på det varmeste. Det koster noen Euro, men det er det jammen verd. Alle på bridgen får 
dessuten 5 % rabatt på alle typer behandlinger. 

Golfrapport november 2015  

Det var ikke mange som hadde tatt med seg golfutstyret denne gangen, men noen runder har det da blitt, 
særlig på kortbanen Los Palos der vi stadig har billigbilletter til rådighet. 17 euro mot 28 som fullpris. Det 
har også blitt noen runder på de store banene. En søndag var 4 av oss på Adeje, Los Lagos, og en torsdag 
tok vi turen til Golf del Sur i meget sterk vind. Det var dessverre ingen mestertakter over spillingen, men 
et og annet godt slag kunne vi da glede oss over. 
Vi prøver igjen i januar! 

Turneringer for begynnere på internett 

Hvis man ønsker en ekstra treningsarena i tillegg til klubbspilling, så er bridgespill på internett et godt 
alternativ. Det finnes mange ulike nettsteder å spille på, men vi vil ikke gå inn på alle her. Norsk 
Bridgeforbund anbefaler Bridge Base Online (BBO) (www.bridgebase.com) fordi de er gratis, seriøse, 
stabile og har et godt tilbud for alle nivå. Her vil dere finne de fleste norske spillerne. 
Norsk Bridgeforbund planlegger å starte et tilbud om spilling på BBO tilpasset ferske spillere på nyåret. 
Opplegget er ikke fastlagt ennå, men det er tiltenkt at det blir tilbud om både turneringer og 
undervisning/spillgjennomgang. Dere vil motta informasjon per e-post når dette opplegget kommer i gang. 

Spill i klubb?! 

Norsk Bridgeforbund har klubber over hele landet. Det finnes derfor ganske sikkert en klubb i nærheten av 
der du bor. Så hvis dere ikke allerede har startet i klubb så er det bare å hoppe i det. Jeg er sikker på at 
dere vil bli godt mottatt. 
Det er viktig å fortsette med bridge mens det er ferskt, og spilling i klubb vil nok gi det beste utbyttet. 
Jobbing og trening gir som kjent resultater. 
Se oversikt over kretser og klubber i Norsk Bridgeforbund for å finne ut hvilke tilbud som finnes i 
nærheten av deg: http://bridge.no/Organisasjon/Kretser-klubber 
 
Trenger dere mer hjelp til å finne klubb så ta kontakt med Per Bryde Sundseth eller send en e-post til 
Norsk Bridgeforbund: bridge@bridge.no. 
  

http://www.bridgebase.com/
http://bridge.no/Organisasjon/Kretser-klubber
mailto:bridge@bridge.no
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BEGYNNERFESTIVALEN 2016 

Begynnerfestivalen passer deg som har liten eller ingen erfaring med turneringsspill, men som kunne tenke 
deg å ta skrittet videre til å spille mer i klubben eller å delta i turneringer. Høres dette interessant ut? 
Sett av 28. – 30. juli og kom til Fredrikstad for å lære om turneringsspill. Her får du spille sammen med 
andre nye turneringsspillere og oppleve stemningen, spenningen og konkurransen. Kom alene, eller 
sammen med makker. Minimumsnivå for deltakelse er Spill Bridge 1 eller tilsvarende nybegynnerkurs. 

 Tid: 28. – 30.juli 2016 

 Sted: Quality Hotell Fredrikstad 

 Pris: 590,- 

Påmelding eller spørsmål sendes til bridge@bridge.no 

Begynnerfestivalen avholdes dagene før Norsk Bridgefestival, og deltakerne får muligheten til å spille en 

Begynnerturnering i Kongstenhallen på åpningsdagen av Norsk Bridgefestival. 

 
Fra en gruppediskusjon på en tidligere Begynnerfestival. 
 

Mulighet for å delta på Norsk Bridgefestival 

Norsk Bridgefestival arrangeres som nevnt dagene etter Begynnerfestivalen. Norsk Bridgeforbund ønsker 

at bridgefestivalen skal være et årlig høydepunkt som samler spillere på alle nivåer. Det arrangeres 

Norgesmesterskap i mange ulike klasser, men i tillegg finnes det turneringer som er tilpasset ferske 

spillere. Daglig gjennomføres det begynnerturneringer (21 spill) og sideturneringer (27 spill – en 

formiddag og en ettermiddag). Disse turneringene passer godt også for dere som har deltatt på Tenerife i 

høst. 

Les mer på Norsk Bridgefestivals hjemmesider: http://www.bridgefestival.no/  
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Kommende festivaler på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel 

Velkommen i november 2016 

 
Det legges opp til ulike bridgeaktiviteter på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i perioden 14. – 26. 
november 2016. Festivalen i kommende november vil inneholde: 

 Bridge for Alle turneringer 

 Bridge for Alle begynnerkurs 

 Bridge for Alle videregående kurs 
 
Start for både undervisning og turneringsaktiviteter blir mandag 14. november. Hver dag (ikke søndag 22.) 
fra kl.16.00 til ca kl. 20.00. 
 

 
Her fra spillingen i teltet utenfor Atlante i 2014. 

Velkommen i januar 2017! 

 
Norsk Bridgeforbund arrangerer nok en Bridge for Alle festival i Los Cristianos på Tenerife. Den starter 
mandag 9. januar og avsluttes lørdag 28. januar. Det spilles hver dag, unntatt søndag, fra kl 16 – 20 i to 
puljer. 
 
Dermed så står nesten hele januar i bridgens tegn på Paradise Park. De av dere som kan tenke dere å 
tilbringe noen dager/uker sammen med oss da, er hjertelig velkommen til det. 
 
Ansvarlig for organisering av bridgefestivalene på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos på 
Tenerife er Per Bryde Sundseth, e-post: perbryde@gmail.com, eller tlf. 911 47 378. 
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Noen bilder fra tidligere november opplegg 

 

  
Både koselig prat ved bordet og dyp konsentrasjon i spillet. 
 
Nedenfor et par bilder fra spillingen i Atlante november 2014. 
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NM-helg i mars 

Norsk Bridgeforbund arrangerer tre lagmesterskap som er åpne for alle medlemmer av NBF 
(Bedriftsmesterskapet er åpen for ikke-medlemmer også) 4. – 6. mars: 
 NM Damelag, mer informasjon => 

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

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

http://bridge.no/var/fckeditor/bridgeno/file/PDF/innbydelser/2016/bedriftsmesterkskapet_2016.pdf  
 
Mesterskapshelgen starter med en Velkomstturnering fredag kl. 20:30. Lagturneringene spilles lørdag og 
søndag. 
 
Alle tre mesterskapene spilles på Quality Hotel 33 på Økern i Oslo. 
 

 
 

Kjøp av bridgemateriell og bridgebøker 

Materiell kjøpes fra Idrettsbutikken 

Norsk Bridgeforbund har sitt materiellutsalg i gjennom Idrettsbutikken (IB). 
Online kjøp gjøres på: http://www.idrettsbutikken.no/Bridgeforbundet. 
 
Av aktuelle varer kan nevnes: 

 Bridgebord:     1.640,- kr 

 Meldebokser for ett bord:   330,- kr 
 

Bridgebøker fås kjøpt fra forbundskontoret på Ullevål 

På forbundskontoret har vi en del forskjellige bøker på norsk, dansk og engelsk. Dette er bøker som vi 
selger under Bridgefestivalen og ellers i året fra kontoret. Vi nevner blant annet: 

 Basisbridge 1 og 2 

 DBFs Miniserie (18 forskjellige emnehefter) 

 Teknikkserien 13 forskjellige hefter (2-Ess) 
 
Kontakt NBF med en e-post til bridge@bridge.no. 
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Ny kortstokk: Lynbridge 

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

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

lynbridge er spilledelen helt lik vanlig bridge, mens meldedelen er svært forenklet. Hensikten er at 

man skal kunne komme raskt i gang med å spille uten å måtte bruke mye tid på å lære meldeteori 

først. Kjenner du noen som kunne tenke seg å prøve bridge? I så fall kan denne kortstokken være 

midt i blinken. 

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

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

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

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

spilltips, mens det på den andre halvparten er trykket «fun-facts». Tipsene kan man selvsagt ha nytte av 

mens man spiller, men man kan i tillegg bruke dem til å lese seg til mer kunnskap om bridge. 

Lynbridge-spillet kan bestilles fra NBF til følgende priser: 

1 kortstokk: kroner 69,- inkludert frakt. 

2 kortstokker: kroner 99,- inkludert frakt. 

Ønsker du å bestille? 

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

Nå selger vi julegaven til bridgespillere som ellers har «alt», i fra Idrettsbutikken. Bridgepakkene for 
privat bruk inneholder meldebokser, mapper, kortstokker og skjema for føring av regnskapet. Kjøper du 
også vårt bridgebord og NBFs bridgeduk vil du alt klart til bridgeselskapet i jula. Med våre fasitkortstokker 
kan du spille turnering selv om dere bare er fire. 
Vi har også tilbud på vårt komplette opplæringsopplegg – Spill Bridge 1-4.  

Bridgepakke – privat 

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

 8 meldebokser 

 8 lyseblå mapper 

 8 kortstokker 

 2 Miniholdblokker 

 4 blyanter 

 Pris: 825,- kr pr pakke 

 

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

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

Luksus Bridgepakke – privat 

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

 8 meldebokser i tre med plastikk meldekort 

 8 mapper i kunstlær 

 8 kortstokker 

 2 Miniholdblokker 

 4 blyanter 

 Pris: 1.250,- kr pr pakke 

 

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

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

Spill Bridge 1-4 Fasitkortstokker 

 

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

 

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

 

Bridgemateriell kjøpes i Idrettsbutikken – www.idrettsbutikken.no / tlf. 62 95 06 30 
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Kjøpe eller leie hus/leilighet på Tenerife Syd 

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

 

Gourmetland  

Er en kjede som har et stort antall restauranter i Los Cristianos/Las Americas området. Kjeden har inngått 
et samarbeid med NBF, og alle våre gjester får en rabattkupong ved ankomst til hotellet. På Taurus som 
ligger i 2. etasje over spillelokalet på Atlante, gir de 20 % rabatt, og 15 % på de andre. Av disse nevner vi 
spesielt Love India som ligger i Las Americas – meget god mat og fin service. Kjeden har også gitt premier 
til turneringene med middag for to. 
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