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Resultater 

En svært vellykket første uke er vel i havn! 
Det er litt færre deltakere i årets festival sammenlignet med 

fjoråret. Vi venter imidlertid opp mot nesten 100 par i den andre 
uken av festivalen. Fortsatt gjenstår  over halvparten av den VI 

Paradise Park and NBF Bridgefestival!   

 

VI Paradise Park 
and 

NBF Bridgefestival 
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Så er vi ca halvveis 

Årets festival har nå vart en drøy uke, og skal vi dømme etter reaksjonene vi har fått fra 

deltakerne, har det meste gått greit. Litt kluss har det som vanlig vært med romtildelingen, men 

det meste har heldigvis ordnet seg i løpet av kort tid. Se for øvrig et eget avsnitt om dette annet 

sted i bulletinen. 

Vi har hatt ca 10 bord i hver pulje den første uke, men mixen på onsdag samlet hele 14. Nå har 

antallet deltakere omtrent doblet seg ,og dermed er det også noe trangere mellom bordene. 

Nytt av året var et velkomstparty arrangert av hotellet, og det var veldig populært. En annen 

nyskapning er mandags-quizen vår, og den har også falt i god jord. 

På minussiden må vi bemerke at været ikke har vært fullt så strålende som vi har vært vant til i 

januar, blant annet med en god del vind, men regnet har i alle fall holdt seg unna, og uansett er 

Tenerife et godt alternativ til norsk januar. 

Vi håper dere fortsatt vil trives, og skulle det være ting dere er misfornøyd med, kom endelig til 

oss med det, så gjør vi alt vi kan for å få ting på rett kjøl. 

  
Knut Kjærnsrød 
Bulletinredaktør 

Per Bryde Sundseth 
Arrangementsansvarlig 

Sol ute – sol i sinnet 

Den sjette bridgefestivalen her nede startet mandag 5. januar, og hotellet hadde tatt på seg 

spanderbuksene og arrangerte velkomstparty på terrassen utenfor Atlante for de ca 80 som 

hadde ankommet til da. Et populært tiltak som utvilsomt skapte sol i sinnet for deltakerne med 

smakfulle kanapèer og leskende alkoholfri drikke. Per B Sundseth ønsket velkommen til 

festivalen og visedirektør Santiago Gonzales ønsket velkommen på vegne av hotellet. Etter 

mat,prat og drikke startet turneringene kl 16 med A-gruppa i Mabel ( 6. etasje ) og B-gruppa i 

Atlante 

  
  



Bridge for Alle 2015 

Tenerife 5. – 24. januar. 
 

Bridgen i uke 1 

Mandag 5. januar startet vi opp med 10 bord i A og et halvbord mer i B. Det ble spilt Imps across 

the field i begge puljer, og i A vant Pål Dahl og Magnus Staven en overlegen seier foran Svein 

Myklebust og Mons Iver Hestnæs. I B-gruppa var det jevnere, og øverst på pallen sto til slutt 

Marit Tordly og Tone Eiklid foran Einar og Bjørg Torill Lærum. 

I dette spillet fikk de aller fleste 10 stikk i hjerter, men det skulle vært morsomt å se hva som 

kunne ha skjedd med det uvanlig utspillet av kløver ti: 
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Ved bordet der jeg var tilskuer, kom det ruter ut til esset og liten kløver i vri, men Øst stakk opp 

med kongen, og ti stikk var i boks. Det er for øvrig bare en bet i 4 spar og to i 5 ruter. Men hva 

kunne som sagt ha skjedd med kløver ti ut. Nord stikker med esset og spiller liten tilbake. Nå 

skal det godt gjøres å stikke med kongen, så Syd får vel på kløver dame, spiller ruter til esset og 

får en kløverstjeling. Jeg er enig i at det ikke er lett å spille det ut! 

Tirsdag spilte vi vanlig parturnering med 22 par i A og 18 i B. Min makker Per Bryde Sundseth og 

jeg trakk det lengste strået i A foran  Johan Finnanger – Magnus Staven, og i B tok Grete og 

Trevor Storm kaka meget klart foran Liv Laagstad og Ellen Stavnar. Igjen var det et litt odde 

utspill som skaffet et overraskende stikk: 
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Med den gunstige trumfsitsen står det 10 stikk i spar uten hjerter ut, men mot 3 spar startet jeg 

med spar åtte til nieren, damen og esset. Spillefører regnet naturlig nok med at jeg ikke hadde  
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noen høyere spar enn åtteren, og i tidens fylde fulgte en spar til syveren og min tier. Bare 140 til 

Ø-V ga oss en god pluss på spillet. 

Turneringsledere i uke 1: 

  
Are Utvik 
TL Mabel – A-puljen 

Tom Danielsen 
TL Atlante – B-puljen 

 

Onsdag 7. var det mix-turnering, noe som stadig viser seg å være svært populært. Hele 28 par 

stilte opp, og seieren gikk til Grete Bratsvedal og Magnus Staven foran Elin Gåsø Dahl og Robert 

Veland. I den åpne puøja vant Øystein Jensen og Gorm Norstad en liten mil foran  Dag Ståle 

Larsen og Svein Weltzien. Vi deltok samtidig i NBF`s simultanturnering, og der vant Øystein og 

Gorm på landsbasis foran Elin og Robert. Det var nære på at Bridge for Alle hadde tapetsert 

pallen, for Grete og Magnus var fattige 8 poeng fra bronse! 

I spill 4 hadde Ø-V disse kortene: 

E      K D Kn9 7 6 

E Kn 8 5 3     D 4 

Kn      E D 10 5 

E Kn 10 8 4 3    9 

Når en ser bare Ø-V kortene,e r det ikke helt urimelig å forestille seg at 6 spar kan være en 

brukbar kontrakt. Sitter sparen noenlunde hyggelig, kan vel kanskje kløveren godspilles eller 

hjerteren ordne seg. Andre Syrrist og Thomas Ruth var de eneste som meldte slemmen, og hadde 

grunn til å føle seg litt uheldige da N-S kortene var: 
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   9 8 7 6 3 

   K 7 6 5 2 

 

   10 8 4 3 2 

   K 7 6 2 

   K 4 2 

   D 

Torsdag 8. var det nok noen som hadde tatt seg en spillepause, for vi nøyde oss med  18 par i A 

og 21 i B. Sjurd Tveit og Marit Helle vant klart i B foran Mette Hugin og Sten Bjertnes. I A-gruppa 

triumferte Elin Gåsø Dahl og Sissel Halvorsen foran Svein Kaarud og Frank Lloyd Andersen. I spill 

23 var det storeslem i kortene, men det er nok mange som trenger å finslipe slemteknikken, for 

det var kun ett par som meldte helt til topps: Ragnhild Solum og Svein Myklebust. Gratulerer 

med innsatsen! 
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De fleste var på plass igjen til årets første hovedturnering 9. og 10. B-gruppa samlet 26 par og A-

gruppa 22. Per Willy Watz hadde egentlig ikke tenkt å spille hovedturneringen, men stilte opp da 

Anita Skaldebø trengte makker, og dermed gikk de like godt bort og vant B-gruppa foran Grete 

Mo Storm og Trevor Storm. A-gruppa ble en overlegen triumf for Ketil Andre Olsen og Sigurd 

Frydenlund, mens Jan Kvarme og Kåre Hummertangen avgjorde den jevne kampen om 2. 

plassen.  

Vinnere av ukesopphold og ”cash” i første hovedturnering: 

  
Nr. 1 i A-puljen: 
Ketil André Olsen (ikke til stede) – 
Sigurd Frydenlund (t.h.) 

Nr. 2 i A-puljen: 
Kåre Hummertangen (t.v.) – Jan Einar 
Kvarme (t.h) 

  
Nr. 1 i B-puljen: 
Per Willy Watz (t.v.) – Anita Skaldebø 

Nr. 2 i B-puljen: 
Grete Mo Storm - Trevor Storm (t.h.) 
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På fredag fikk nesten samtlige 12  eller 13 stikk i hjerter på dette spillet: 
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Mange var i slem og fikk den hjem med gunstig sits. Per B Sundseth var bare i 4 hjerter men 

Trine Langemyr fant et utspill som ga han en prøve det var vanskelig å bestå. Hun spilte nemlig 

liten ruter ut fra Syd! Per hadde ikke lyst til å risikere bet ved å gå opp med kongen, så Magnar i 

Nord fikk for knekten og spilte ruter tilbake til esset slik at utdelingen stoppet på 11 stikk og 

godt under middels fro Ø-V. 

Her var Gorm Norstad og Øystein Jensen det eneste paret som meldte og vant slem i hjerter: 
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Meldingene gikk med N-S i sonen: 

Ø  S  V  N 

1 kl  1 sp  2 hj  pass 

4 hj  pass  4 NT  pass 

5 ru  pass  6 hj  pass rundt 

Spar knekt kom ut, liten i bordet, og for å bete må nå Syd stikke over med spar dame og spille 

ruter til stjeling. Det skjedde ikke , og når Gorm taklet begge de røde fargene riktig, ble det 12 

stikk og topp i feltet. 
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De fleste ergrer seg nok iblant over ting de har gjort ved bridgebordet, og min største ergrelse i 

denne turneringen var at jeg ikke klarte å spille hjem 3 NT på dette spillet: 
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Ingen i sonen, og min makker i Øst åpnet med 1 hjerter. Jeg strakk meg til 1 NT og ble prompte 

plassert i 3 av Tom. Liten spar ut stakk jeg med esset og spilte hjerter til knekten. Mer hjerter 

avslørte at det ikke var så mye framtid i den fargen, Nord la en kløver , så jeg trakk en liten 

ruter fra bordet, nieren, tieren og kongen. Mer spar tok jeg med knekten og la ned ruter ess som 

felte damen. Nå var disse kortene igjen: 

   D 10 8 

   - 

   7 5 

   D 8 

-      K 

-      D 7 4 

8      Kn 6 

E 10 9 5 4 2     3 

   7 

   K 10 9 

   - 

   K Kn 6 

Nå spilte jeg ruter til åtteren og kløver ess og mer kløver. Hadde Nord kommet inn, hadde saken 

vært grei, men Syd stakk over med kongen og tok for knekten. Den skviste bordet så jeg måtte 

kaste den stående ruter knekt, jeg ble innspilt på spar konge og måtte gi bort de to siste 

stikkene i hjerter. Jeg skulle selvfølgelig tatt for spar konge før jeg spilte ruter til åtteren. Da er 

det likegyldig hvem som kommer inn i kløver. Jeg avpasser bare kastene i bordet etter hvem som 

sitter i saksa. 

Full fart i toppetasjen 

Vi åpnet Teide bridgepub på toppen av hotellet mandag, og allerede første kvelden var det full 

fart med 8 bord – de siste forlot ikke lokalet før rundt 00.30. Etter hvert har besøket vært noe 

mer varierende, men det blir nok folksomt igjen fra mandag 12 når bortimot 100 nye spillere er  
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på plass. Vi spiller som vanlig Facit-bridge, og en av de første kveldene var dette både 

interessant og uvanlig: 
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Det er ikke ofte en får 13 stikk i NT med to ess imot, men her skjedde det. Jeg åpnet med 1 NT 

som Vest og makker hevet til 3. Spar ut til kongen og to ganger ruterfinesse bekreftet at det var 

seks stikk i den fargen. Liten hjerter til knekten og spar mot bordet la Nord liten på. Dermed var 

det full fart på ruteren, og før den siste var stillingen: 
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På den siste ruteren måtte Syd kaste en kløver for å holde hjerter ess, hjerter konge forsvant fra 

hånden, og Nord måtte også sake en kløver for å holde det andre majoresset. Dermed tok kløver 

to det trettende stikket. 

Bridge for Alle – gull i likestilling! 

Det er en kjensgjerning at medlemsmassen i NBF fordeler seg kjønnsmessig med ca 70-75 % menn 

og 25-30 % kvinner. 

I Bridge for Alle, derimot, er situasjonen en helt annen. Da vi spilte mix, onsdag i forrige uke var  

14 bord i sving i Atlante, og i den åpne pulja i Mabel deltok det 18 menn og 20 kvinner. Stort 

nærmere 50 % er det ikke mulig å komme! 
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Bridge for Alle på Paradise Park – januar 2015 

Spilleinfo 
Det blir bridgeturneringer hver dag fra mandag 5. til lørdag 24. januar, unntatt søndager, 

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

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

Tid 
Alle dager fra kl 16.00 – 20.00 

Spill 
Normalt 24 pr dag, forhåndsdublerte. 

Meldebokser og Bridgemate. I de fleste 

tilfellene vil det spilles Monrad i begge puljer. 

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

gruppa i underetasjen i restaurant Taurus 

(Atlante), og på overbygget terrasse utenfor. 

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

Teide bar). Terrassen utenfor Taurus (utenfor 

spillelokalet) 

Servering 
Ved begge spillesteder er det selvbetjent bar 

der en kan kjøpe kaffe, vann og mineralvann. 

Premiering 
Vinnerne av hovedturneringer får premie gitt av 

hotellet. Dessuten stiller eiendomsselskapet 

Solmar Vest (omtale annet sted i bulletinen) 

med premier i hovedturneringene. 

Restaurantkjeden Gourmetland (omtale annet 

sted i bulletinen) gir premier (rabatt på 

regningene), og for øvrig blir det premier i form 

av tennisskjorter (med krave), krus, vin eller 

kortstokker i etui. 

Generelt 
Vi har ingen organisert forhåndspåmelding til 

turneringene, men vi ønsker at de som vil spille, 

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

grunn av det store deltakerantallet. 

Vi anmoder røykere og andre som tar seg en 

luftetur om å følge nøye med på tiden slik at vi 

slipper unødige forsinkelser. 

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

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

også undervisning, bulletiner, bridgepub osv. 

Spillere som ikke bor på hotellet kan delta på enkeltturneringer dersom det er plass. Avgiften er 

da 12+3 euro for dagsturneringer og 30+5 euro for hovedturneringer. 

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. 
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Om premiering 

Hovedturneringene har sponsede premier. Hotel Paradise Park gir et ukesopphold for en person 

til hver av vinnerne både i A og i B. Solmar Vest er sponsor for andre premiene i begge puljer. 

200/150 Euro til paret i henholdsvis A og B. 
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Gourmetland sponser vinnerne av de ukentlige mixturneringene på onsdager. 

 

 

Bulletiner 

Dette er den andre bulletinen. Som vanlig vil det også bli produsert en avslutningsbulletin som 

sendes dere på mail etter avsluttet festival. 

Vi er veldig interessert i å få innlegg fra dere til bulletinene. Det kan handle om både bridge og 

andre ting. Ikke minst er det hyggelig å få beretninger om turer dere har vært på (gjerne også 

noen bilder) eller opplevelser av annen art. 
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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.

Rommene i herberget 

Det uttrykkes fra tid til annen en del misnøye med romtildelingene. Vi forstår godt skuffelsen når 

noen blir plassert i en helt annen bopel enn forventet, men i de aller fleste tilfellene blir dette 

heldigvis rettet opp ganske raskt. 

Jeg vil gjerne understreke at Per gjør en formidabel jobb med dette, både før og under oppholdet 

og anstrenger seg til det ytterste for at ønskene deres skal oppfylles. Hotellet er stort sett full-

booket i denne perioden, og det kan være en utfordring å få alt til å klaffe 100 %. Vi lover å stå på 

for dere videre framover for å oppnå full tilfredshet og håper dere tar det sporty hvis det tross alt 

skulle knirke en smule innimellom. 

Varierende norske tv-bilder på hotellet 

I velkomstbulletinen kunne vi stolt opplyse at norsk TV var tilgjengelig her på hotellet. Det viste seg 

dessverre å være en sannhet med visse modifikasjoner, for det er foreløpig meget ustabilt. I helgen 

var det til dels bra, men tidligere i uken så manglet det ofte signal. 

NRK1, NRK2 og TV2 skal befinne seg på kanal 18, 19 og 20. Fram til helgen var det kun glimtvis vi 

fikk se sendingen. Svært ofte var det kun prøvebilde.  
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Nytt ansikt i hotelledelsen 

 

 

Direktør Bruno Correa har ansatt en høyre hånd i sin hotelledelse. Den stilige 
unge mannen Santiago Gonzalez, født her på Tenerife i 1975, ble ansatt for 
ca et halvt år siden. Han har utdannelse i business administration fra 
Frankrike og har spesialisert seg på hotelledelse. 
Han startet karrieren sin som guide i selskap som drev med jeep-turer og 
jobbet deretter i Afrika for Chamber of Commerce her på Tenerife. Han kan 
se tilbake på 15 år i hotelldrift med internasjonale selskaper  men sier han 
har funnet sitt andre hjem her på Paradise Park og at kanskje dette blir siste 
stopp i karrieren. 
Han er en svært hyggelig og samarbeidsvillig kar som gjør sitt beste for at vi 
skal trives. 
 

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). 

BRIDGEPUB 

 

Vi fortsetter den populære tradisjonen med bridgepub i 
Teide Bar på toppen av hotellet. I fjor hadde vi på det 
meste hele 18 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 mandag 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). Det er varmeovner og tykke 
gardiner i lokalet, men det kan bli kjølig på kvelden, så kle 
deg gjerne litt ekstra godt. Og førstemann til mølla-
prinsippet gjelder – i fjor var det i blant fullt. 

En kan kose seg med et glass vin og 
et slag kort i Bridgepuben! 
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Hjernetrim 
I år vil dere ha to muligheter for å trimme de små grå på annet enn bridge. Som tidligere vil det bli 

noen oppgaver av ulik art som dere kan svare skriftlig på, der vi trekker vinnere av en flaske vin. 

Oppgavene blir lagt ut på kontoret vårt i nærheten av resepsjonen en gang pr uke, og det blir tre 

oppgaver pr gang – av litt ulik vanskelighetsgrad. 

Nytt av året er mandags-quizen. Hver mandag fra ca kl 21.30 arrangerer vi en quiz av litt forskjellig 

type. Dere kan delta som enkeltpersoner eller i grupper med inntil fire, og her får også vinnerne en 

flaske vin. Av plasshensyn vil sannsynligvis quizen foregå i Teide bar, men det kan også tenkes at vi 

kan la noen sitte i Paradise Salòn bortenfor resepsjonen hvis de ikke ønsker å trekke helt opp i 

toppetasjen. 

Løsning på hjernetrimmen uke 1 

Det er gledelig å konstatere at det kom inn nesten 20 løsninger på årets første hjernetrim, og svært 

mange hadde funnet riktig svar. Kommende onsdag ( 14.1 ) er det nye sjanser og nye gevinster. 

Oppgave 1: 

Det totale antall prikker på tre terninger er 63, og siden 24 av dem var synlige, er det 39 som ligger 

gjemt. Terje Sæbø ble trukket ut og kan glede seg over en flaske vin. 

Oppgave 2: 

Kirkeuret har en periode på 6 sekunder mellom hvert slag, og det gjenstår seks slike perioder før de 

12 slagene er gjennomført tar dette 36 sekunder – totalt bruker uret altså 66 sekunder på å fullføre 

det hele. Tove Buene var den dyktige som hadde hellet med seg i trekningen. 

Oppgave 3: 

Mannen er jo gjøgler – han lar en ting være i luften hele overfarten! John Roar Stein får en 

fortjent flaske vin. 

Mandagsquiz på Paradise Park - Svar 

Her er spørsmål og svar til mandagsquizen 5. januar 

1. Hva heter Finnlands nasjonalinstrument ? 

Kantele 

2. Hva heter presidenten i Russland ? 

Vladimir Putin 

3. Hvem står bak videoen ”What does the fox say?” 

Ylvis-brødrene 

4. Hva kalles foretrede hos en høytstående person eller statsoverhode? 

Audiens 

5 Hvilken idrettsutøver forbinder du med tiden 1.42.58? 

Vebjørn Rodal – Gull på 800 meter i Atlanta olympiaden i 1996 

6 Hvilken plantefamilie hører jordbærplanten til? 

Rosefamilien 

7 Hvilket år ble Edvard Munch født? 

1863 ( 12. desember ) 
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8 Hvilken skøyteløper ble kalt ”Kuppern”? 

Knut Johannesen 

9 Hvilken kjent sjøhelt falt i slaget ved Trafalgar? 

Admiral Lord Nelson 

10 Og hvilken norsk sjøhelt ledet an i slaget ved Dynekilen? 

Tordenskjold 

11 Hvilken artist er blitt kalt: ”The man in black”? 

Johnny Cash 

12 Hva kalte vi tidligere landet Myanmar? 

Burma 

13 Hvem har skrevet romanen ”DE usynlige”? 

Roy Jacobsen 

14 Hva er kallenavnet på New York City? 

The Big Apple 

15 Omtrent hvor lang tid bruker lyset fra sola på å nå jorda? 

Litt over 8 minutter 

16 Hva heter hovedtaden i Venezuela? 

Caracas 

17 Hvilke norske menn har innehatt verdensrekorden i spydkast? ( ekstrapoeng for res.) 

Egil Danielsen, 85.71 fra Melbourne i 1956, Terje Pedersen, 91.72 fra Bislet i1964 

18 Hvilken tysk leder ble kalt ”jernkansleren”? 

Otto von Bismarck 

19 Hva het hesten til Odin? 

Sleipner 

20 Tatrafjellene ligger på grensen mellom to land – hvilke? 

Polen og Slovakia 

21 Hva het USA`s første president? 

George Washington 

22 Hvilket land kommer dansen masurka fra? 

Polen 

23 Hva er ungkarstrøst? 

En stueplante ( som trenger lite vann ) 

24 Hvilket høyt byggverk ble reist i en europeisk hovedstad i 1889? 

Eiffeltårnet 

25 Hvilken kjent sanger ble kalt ”spurven”? 

Edith Piaf 

Resultat fra Mandags-quizen 5.1 

Vi gleder oss over stor deltakelse i den første mandags-quizen vår. 8 lag deltok med til sammen 

nesten 30 personer. Konkurransen ble gjennomført både i Salòn Pardise og i Teide bar. 

Det var veldig mange gode prestasjoener, og kampen om seieren ble nesten avgjort på målfoto. Det 

var mulig å oppnå 27 poeng hvis en fikk med seg tilleggspoengene, og seieren gikk til 

Dag Staale, Svein og Ellen med 23,5 poeng 

Bente, Rune, Kåre og Magnus kom hakk i hæl med 23. 3. plassen ble delt mellom Jan, Kåre, Magnar 

og Trine og Svein, Birgith, Ragnhild og Mons med 21. 

Gratulerer til alle med god innsats, og vinnerne får en vin-voucher hver som de kan bruke f.eks i 

matsalen. 
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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. 

Torsdag 15.1   15-16 

Mandag 19.1   10-11 

Onsdag 21.1   10-11 

Torsdag 22.1   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 5. 
januar) og onsdager kl. 10-11 og 
torsdager kl. 15-16. 
 

  

Det vil også bli undervisning for de litt mer rutinerte spillerne de to siste ukene. En mer 

detaljert plan over emner og tidspunkt presenteres på Tenerife.  Men hvem som skal holde 

kursene er allerede på plass, og vi er så heldig å ha verdensmester for junior, Kristian Barstad 

Ellingen, til å være foreleser for oss i siste uken mens Tommy Elde, vårt medlem i staben fra 

Sortland vil også holde foredragene i den midterste uken.  

Disse foredragene vil også bli holdt i Mabel i 6. etasje tirsdag og torsdag kl. 10-11. 
 

Temaer – undervisning for mer rutinerte spillere 
 

Torsdag 15. januar:  Pressede meldingsforløp - hvordan lande på beina? 
    (i dagens aggressive bridge må man ha verktøy for å takle  
    forstyrrelser fra motparten) 
 
Tirsdag 20. januar:  Planlegg og utfør en skvis 
Torsdag 22. januar:  Planlegging av motspillet 
 

 



Bridge for Alle 2015 

Tenerife 5. – 24. januar. 

 

 

 

Åpent EM i bridge 2015 i Tromsø 

Neste sommer arrangerer Norsk Bridgeforbund åpent EM i Tromsø. Åpent EM starter 27. juni og 

varer til 11. juli. Første uken arrangeres det Mix lag- og parturneringer, mens andre uken er det 

Åpen/Damer/Veteran lag- og parturneringer. Ved siden av mesterskapsturneringene arrangeres 

det flere daglige side-/kveldsturneringer. 

Etter at Åpent EM er ferdig inntar bridgeungdommen byen. Først med en ungdomsleir og et 

åpent Norgesmesterskap for junior, deretter arrangerer Norsk Bridgforbund EM for ungdomslag 

(åpne for et lag fra hver nasjon i hver klasse). Det skal konkurreres i fire klasser U25, U20, 

Jenter U25 og KIDS (U15). Tromsø kommer til å stå i bridgens tegn en hel måned. 

Tromsø har imidlertid så mye annet å by på. Så i tillegg til å spille litt bridge så kan en nyte livet 

i Nord-Europas Paris, gjøre noe spennende i byens nærhet eller ta en tur med Hurtigruten. 

 

 

  

http://www.tromso2015.no/
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På en strand ved et hav 

Det er ikke ofte en er eneste badende på 
storstranda Las Vistas her i Los Cristianos, men 
etter en av våre gåturer over byfjellet en morgen, 
var unge Sundseth eneste mann i det våte 
element. Det var for øvrig ingen andre enn han og 
jeg inne på stranda heller. 
Her i kjent positur i de salte vover: 

 
 

En skikkelig Sti-finner 

Av og til kan virkeligheten overgå fiksjonen – det fikk vi et godt eksempel på i begynnelsen av 

den første uka her. Arne Sti så av startlista at Solveig Sti var deltaker her og bestemte seg for å 

kontakte henne for å utforske mulig familietilknytning. Den var ikke umiddelbar nær, men 

utrolige sammentreff ble rullet opp etter som samtalen utviklet seg: 

Solveigs far heter Arne Sti, Arnes mor heter Solveig Sti, Solveigs bror heter Bjørn Sti og det 

samme gjør Arnes bror! Hvor kommer dette til å ende? Fylgj med i neste bolken! 

Undrenes tid er ikke forbi! 

Et annet sted i bulletinen kan du lese om Sti.navnets merkelige sammentreff, men Arne Dag Sti  

er også en del av et annet merkelig sammentreff her. 

Tulle Kamfjord fra Tønsberg vurderte lenge fram og tilbake om hun skulle satse på årets 

bridgefestival her på Tenerife. Etter mye om og men bestemte hun seg for å dra, men manglet 

makker. Ved henvendelse til Per Bryde Sundseth kunne han opplyse om at en Arne Dag Sti ønsket 

makker, og Tulle tok sjansen og ringte. Under samtalens løp ba Arne om å få navnet hennes 

gjentatt, det ble gjort, og da kunne han til Tulles store forbauselse opplyse at de hadde vært på 

fest sammen for 50 år siden! Arenaen var russefest på Fjærholmen utenfor Tønsberg, og til alt 

overmål var Tulles russekort blant de Arne hadde samlet på festen og limt inn i sitt album! 

Verden er sannelig ikke stor! 

Vi ønsker lykke til med bridgen ! 
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Spillere utenfra og puljeplassering 
Deltakerantallet holder også i år veldig høyt, 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 kasjmir- og merinolamull, men det er 

ingen kjøpetvang.  Det ligger massevis av brosjyrer i området rundt hotellene, og info og 

påmelding kan skje i telefon +34 664477373. Det er skandinavisktalende guider. 

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. Nord på øya er det 

noe våtere, og der er også vekstfrodigheten større. I vannet holder temperaturen seg stabilt 

over 20 grader. 

 

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! 

Transport fra flyplassen 
Det vil i år ikke bli arrangert felles transport fra flyplassen til Paradise Park. Den enkleste måten 

å komme seg til hotellet er med taxi. Taxisjåførene er ofte sleipe, så avtal prisen på forhånd. En 

taxitur fra flyplassen til Paradise Park koster ca 25€. Se dere gjerne om etter andre Bridge for 

Alle – deltakere, det er som oftest mange av oss på alle fly! 
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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 kanarisk 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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Golf på Tenerife 

Det finnes mange flotte golfbaner på Tenerife. Den nærmeste 18-hulls banen er Las Americas, og 

det er også den dyreste. Golf del Sur og Amarilla ligger like ved flyplassen. Siden januar er 

høysesong, er prisene generelt høye, men hvis du spiller etter kl 14, er det betydelige avslag 

(starter du senere enn 14.30, kan det være vanskelig å komme gjennom 18 hull). Det kan lønne 

seg å bestille på nettet.  

 

Vi har avtale med den koselige 9-hullsbanen Los Palos (par 3) som ligger kun få minutters kjøring 

fra hotellet. Dere kan kjøpe billetter hos oss til 17 Euro for 18 hull (normalpris for enkeltrunde 

er 21 Euro) Det er muligheter for plasser på Los Lagos, Adeje søndagene 11. og 18. Nærmere 

opplysninger om dette får dere på hotellet. 
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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 

 

 

  

http://www.solmarvest.com/
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. 

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) 602 635 779 

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

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

 

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

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

 

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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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, har hotellet satt opp et ‘’telt’’ som 

gjør at en nå kan spille opp til 35 bord i B. Det kommer også til å settes opp varmeovner i 

‘’teltet’’, og fra januar i fjor er veggene nå ‘’tettere’’.  

  
Fra spillelokalet i Atlante. Konstruksjonen til ”utvidelsen”. 

 

Gourmetland  

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

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

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

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

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

 

 

 

 



Bridge for Alle 2015 

Tenerife 5. – 24. januar. 

 

 

 

 


