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Gourmetland 

Velkommen til nok en Bridgefestival på Tenerife! 

Vi ønsker alle våre deltakere hjertelig velkommen til vår Novemberfestival arrangert for femte 
gang av Bridge for Alle på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos! 

Det er også vanlige turneringer i tillegg til bridgekurs. 

   

 

 
Bridge for Alle – Tenerife 

Bridgefestival i nydelige omgivelser 
på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel 

i Los Cristianos på Tenerife 
i november 
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Bridge for Alle 

Bridge for Alle er den ene av to pilarer som Norsk Bridgeforbund (NBF) bygger sitt tilbud på. Bridge 
for Alle konseptet er ikke ”bare” bridge, men også et opplegg der det er rom for andre 
opplevelser. 
NBF har flere ulike Bridge for Alle tilbud. Klubbspilling som foregår i klubber spredt over hele 
landet, er det viktigste Bridge for Alle tilbudet. For de som ønsker en myk start på 
turneringsspillet, arrangeres det en-dags trivselsturneringer i helgene av kretser/klubber. 
NBF arrangerer Bridge for Alle festivaler på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos på 
Tenerife. Bridge for Alle Tenerife består av to festivaler – en i november og en i januar. Opplegget 
i siste del av november ble arrangert for første gang i 2012. Sentralt i novemberfestivalen er 
opplæring, men det vil også være vanlig spilling. 
I 2017 kommer det et nytt tilskudd til Bridge for Alle konseptet – Storefjellfestivalen som 
arrangeres på Storefjell 1001 Resort Hotel på Golsfjellet i begynnelsen av juni. 

Tenerife Novemberfestival 

Høstens to ukers lange festival på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel er den femte i rekken. I tillegg 
til bridgekurs er det også vanlig spilling på tilsvarende måte som under festivalen i januar. 

Tenerife Januarfestival 

Vårt opplegg i januar har vært en sammenhengende suksess fra starten i 2010. I den tre uker lange 
festivalen i januar 2016 deltok det rundt 300 bridgespillere. Det spilles bridgeturneringer daglig 
unntatt søndager. Hver kveld er det Bridgepub på den overbygde takterrassen der en kan få kjøpt 
forfriskninger og spille litt mer bridge hvis en skulle ønske det. Ellers har Tenerife mye å by på 
blant annet benytter mange sjansen til å spille golf på en av de mange utmerkede banene på øya. 

Per og Knut  

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

Storefjellfestivalen 

Bridge for Alle festivalen på Storefjell 1001 Resort Hotel arrangeres etter de samme linjene som 
festivalene på Tenerife med spilling på ettermiddagene og bridgepub på kvelden. 
Storefjellfestivalen arrangeres fra fredag 2. juni og avsluttes med Storefjellturneringa lørdag 10. – 
og søndag 11. juni. 

Nybegynnertreffet 

I forbindelse med Bridgefestivalen arrangeres det et nybegynnertreff for de som er ferske. I 2017 
går Bridgefestivalen i Drammen 7. – 13. august. Mer info: http://bridge.no/Laer-bridge  

Klubbene 

Det viktigste tilbudet innenfor Bridge for Alle konseptet er tilbudet i klubbene. Forbundets 330 
klubber gir hver uke et variert tilbud, hvor både det sosiale og bridgespillingen kombineres på en 
god måte. Dersom du ikke allerede har funnet deg en klubb å spille i så vil du kunne få råd og 
veiledning om passende klubb fra lederne på Tenerife eller du kan finne mer om dette på Norsk 
Bridgeforbunds hjemmeside http://bridge.no. 

Bridge som Sport 

Den andre pilaren i Norsk Bridgeforbunds tilbud er Bridge som Sport. NBF tilbyr Norgesmesterskap i 
ulike klasser og Seriemesterskap med fire divisjoner. Vi har arrangert Norsk Bridgefestival siden 
2000 som er et tilbud innenfor både Bridge for Alle og Bridge som Sport. I 2017 vil Norsk 
Bridgefestival bli arrangert i Drammen i perioden 7. – 13. august.  

http://bridge.no/Laer-bridge
http://bridge.no/
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Velkommen til Novemberfestival på Tenerife! 

 

Nok en gang har Norsk Bridgeforbund gleden av å ønske velkommen til førjulsfestival på et ganske 

nylig oppusset Paradise Park Fun Lifestyle Hotel. Dere som forlater det norske vintermørket, kan 

som vanlig regne med et godt og varmt alternativ både til lands og til vanns. 

Vi starter opp mandag 14. november med kurs både for nybegynnere og litt viderekomne, og i 

tillegg har vi også i år vanlig turneringsspilling. Kursene holdes i konferanseavdelingen Mabel i 

hotellets 6. etasje, mens turneringene spilles i Atlante, et lokale som ligger i tilknytning til 

hotellets største badeanlegg. Både undervisning og spilling foregår i tidsrommet 16 – 20 alle dager 

unntatt søndag som er kurs- og spillefri. På åpningsdagen arrangerer vi en fellessamling for 

spillere, kursdeltakere og instruktører kl 14.30 på terrassen utenfor Atlante slik at vi kan bli litt 

kjent med hverandre. Der vil det også bli servert forfriskninger. 

Etter middag, fra ca kl 21.30 vil det være mulig å spille litt ekstra bridge for de som måtte ønske 

det, sannsynligvis Facit-bridge, og det vil foregå i Paradise Salon-området som ligger bak 

resepsjonen. Quiz har blitt et populært innslag, og i år utvider vi tilbudet. Onsdagene 16. og 23. 

kan dere delta som lag eller enkeltpersoner på en allmennkunnskapelig utfordring etter middag. 

Oppgavene vil være tilgjengelige i Paradise Salon fra ca 21.30. Dere ser mer om dette et annet 

sted i bulletinen. 

Tenerife har mye å by på, og siden dagene deres er ledige fram til litt før kl 16, er det rik 

anledning til å utforske både bassenger, strender, restauranter og andre attraksjoner, bl.a. 

Spanias høyeste fjell, Teide med sine 3718 meter over havet. Det er mulig å delta på arrangerte 

utflukter i regi av ulike organisasjoner. En del av dere er kanskje nye på øya, og vi står 

selvfølgelig til rådighet med info så langt våre kunnskaper rekker. Ta også kontakt med oss hvis 

det er ting som ikke fungerer helt etter ønske, så prøver vi å finne en løsning. 

Vi ønsker dere et trivelig og utbytterikt opphold! 

 
 
Hjertelig velkommen skal dere være! 
 
For Bridge for Alle og Norsk Bridgeforbund 
 

  

Per Bryde Sundseth Knut Kjærnsrød 
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Program 

 

Dato Dag Hva Kl Sted 

14. nov Mandag Samling - alle 14.30 Atlante 

14. nov Mandag Kveldsturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

14. nov  Mandag Kurs – begge grupper 16.00 – 20.00 Mabel 

15. nov Tirsdag Simultanturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

15. nov Tirsdag Kurs – begge grupper 16.00 – 20.00 Mabel 

16. nov Onsdag Kveldsturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

16. nov Onsdag Kurs – begge grupper 16.00 – 20.00 Mabel 

16. nov Onsdag Quiz 21.30 Salon Paradise 

17. nov Torsdag Kveldsturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

17. nov Torsdag Kurs – begge grupper 16.00 – 20.00 Mabel 

18. – 19. nov Fredag + lørdag Hovedturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

18. – 19. nov Fredag + lørdag Kurs – begge grupper 16.00 – 20.00 Mabel 

21.nov Mandag Simultanturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

21.nov Mandag Kurs – begge grupper 16.00 – 20.00 Mabel 

22. nov Tirsdag Kveldsturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

22. nov Tirsdag Kurs – begge grupper 16.00 – 20.00 Mabel 

23. nov Onsdag Kveldsturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

23. nov Onsdag Kurs – begge grupper 16.00 – 20.00 Mabel 

23. nov Onsdag Quiz 21.30 Salon Paradise 

24. nov Torsdag Simultanturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

24. nov Torsdag Kurs – begge grupper 16.00 – 20.00 Mabel 

25. – 26. nov Fredag + lørdag Hovedturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

25. – 26. nov Fredag + lørdag Kurs – begge grupper 16.00 – 20.00 Mabel 

 

 

ONSDAGS – QUIZ 

Etter hvert har quiz blitt et populært innslag hos oss, og vi utvider i år november-tilbudet. 
Onsdagene 16. og 23. er vi på plass i Salon Paradise bak resepsjonen etter middag, fra ca kl 21.30 
og deler ut oppgavene som dere enten kan løse der eller på annet sted i hotellet. Dere kan gjøre 
det alene eller i gruppe på inntil 4 personer, og det er en selvfølge at bruk av elektroniske 
hjelpemidler ikke er tillatt. Spørsmålene, 25 stykker i tallet, handler om kunnskap fra varierte felt, 
og det blir en liten påskjønnelse til den/de som presterer best. 
 
 

FACIT-BRIDGE 

For de som ønsker å spille litt ekstra bridge, vil det være mulig å spille Facit spill etter middag fra 
ca kl 21.30. Sannsynligvis vil det foregå i Salon Paradise i bakkant av resepsjonen. Mer utfyllende 
informasjon om dette når dere kommer ned. 
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Paradise Park Fun Lifestyle Hotel 

 

Måltider: 

Det serveres tre hovedmåltider: 

 Frokost i Restaurant Tenerife i underetasjen: 

07.00 – 10.30 

 Lunsj i restaurant Strelitzia i 1. etasje: 

13.00 – 15.00 

 Middag i restaurant Tenerife: 

17.45 – 21.15 

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 dette. 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/norsk TV: 

Internett er tilgjengelig over hele hotellet. Det er mulig å se norske tv-kanaler (NRK 1 og TV2) på 

rommet. 
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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 dyrehage som ligger ved Puerto 
de La Cruz, nordvest på Tenerife. 
 

Santa Cruz 

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

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 idé 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). 
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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 
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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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 senterne. 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 

neststørste etter Rio de Janeiro.
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Mat og drikke utenfor hotellet 

Det finnes mange gode spisesteder i Los Cristianos og i nabobyen Las Americas, og dere klarer 
sikkert å finne fram til det meste, men her er et lite utvalg. Om dere trenger noe mer 
informasjon så spør enten i resepsjonen eller snakk med Per eller Knut. 
 

Taurus 

Restaurantkjeden Gourmetland har etablert restaurant Taurus (i 2. etasje 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. 
 

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 evt. 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 drosjetur 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 
Pause 
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 
Pause 
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. 

 

Informasjon under oppholdet 

Vi vil ha en oppslagstavle i nærheten av resepsjonen som det er viktig at dere tar en titt på daglig.

 

Kontakt med oss 

Per og Knut kan kontaktes på mobiltelefon: 

(+47) 911 47 378 eller (+47) 907 88 780 

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: (+34) 922 750 032 

 

Pass på verdisakene!! 

Vi har tidligere dessverre hatt noen tilfeller av at verdisaker som vesker, lommebøker, fotoapparater, 
mobiltelefoner blir snappet av uvedkommende, særlig nede i byen, men også utenfor butikken 
nedenfor hotellet. Pass derfor godt på tingene du har med deg! 
Ikke ta med mer penger enn du trenger når du går ut! Oppbevar alt av verdier ellers i safe på rommet. 
Vi har hatt flere tilfeller av tyveri/ ran – heldigvis uten personskader. 
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Bridge og alkohol 

Etter Bridgetinget 2016s behandling av Disiplinærbestemmelsene, kan det være greit å gjenta noe om 
våre regler for bridge og alkohol i Bridge for Alle på Tenerife. 
 
Under undervisning og spilling på ettermiddagstid har vi et absolutt alkoholforbud, og de aller fleste 
synes det er en utmerket ordning. En må heller ikke ha konsumert så mye på forhånd at det er til 
sjenanse, men vi har opplevd svært få problemer med det. Etter at spilling/undervisning er over, er det 
selvfølgelig tillatt å kose seg, og ved en evt. Facit-bridge etter middag gjelder selvfølgelig ikke 
alkoholforbudet. 

 

Bulletiner 

Dere sitter nå med velkomstbulletinen i hånda (evt på skjermen). Vi lager ingen bulletin under 
oppholdet, men dere får en avslutningsbulletin etter hjemkomst. Målet vårt er å ha den ute senest 10. 
desember. 

 

Spillingen 

Spillingen vil foregå i Atlante i underetasjen i restaurant Taurus, og eventuelt på overbygget terrasse 
utenfor. Det er spilling daglig (unntatt søndag) i tiden 16-20 (samme tid som undervisningen). Fredag og 
lørdag er det sammenlagtturnering der 1. premien er et ukesopphold på hotellet. 
Det spilles normalt 24 spill hver ettermiddag/kveld (unntatt søndag), men det kan forekomme avvik. De 
dagene NBF har simultanturnering, deltar vi i denne. Den eneste konsekvensen det har, er at vi får en 
resultatliste sammen med resten av de klubbene som deltar i Norge i tillegg til vår egen lokale liste. 

 

Transport fra flyplassen 

Det blir arrangert fellestransport fra flyplassen til hotellet søndag 13. november etter ankomst av 
Norwegian sin rute fra Gardermoen ca. kl. 22.05. Prisen blir ca 7 € pr person. 
Det er også taxier klare til å ta dere dit. Prisen bør avtales på forhånd og er normalt rundt 25 €. 
Vi kommer dessuten til å være på flyplassen søndag kveld for å ta imot når det kommer mange, slik at 
vi kan være til assistanse hvis nødvendig. 

 

Undervannstur 

Det er ikke alltid lurt å ta seg vann over hodet, men på Tenerife er det nå mulig uten å gå i vannet 
eller tabbe seg ut på annen måte. I San Miguel (i nærheten av Golf del Sur og bare ca 15-20 min fra 
hotellet vårt) er det stasjonert en turistubåt (a yellow submarine) som tar deg med til ca 30 meters dyp 
for å beskue undervannsnaturen utenfor Tenerife. Normal voksenpris er 50 Euro, mens vi som har 
krabbet over 60- grensen, slipper med 45. 

 

Norsk Bridgepresse 

er en sammenslutning av norske bridgejournalister, en organisasjon som har eksistert siden 1970-

tallet. I løpet av 2014 har organisasjonen hatt et informasjonsmessig oppsving med opprettelse av en 

blogg på NBFs sider. På denne bloggen skriver vi om virksomheten vår og serverer spill og annet 

bridgestoff fra ulike kilder. I tillegg er vi på FaceBook, slik at det er mulig å følge oss på flere vis. Vi 

håper mange av dere vil gjøre det. 

NBP blogg: http://bridge.no/Laer-bridge/Blogger/Norsk-Bridgepresse  

  

http://bridge.no/Laer-bridge/Blogger/Norsk-Bridgepresse
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Glade ungdommer på sommerleir for barn og ungdom 

 

Her er fire glade jenter sammen med en fornøyd bestemor under Juniorleiren i 2014. På juniorleiren i 
2016 var det ny deltakerrekord med 56 deltakere. Ny juniorleir arrangeres 30. juli – 4. august 2017 i 
Drammen. Se mer informasjon under http://bridge.no/Laer-bridge.  

Bridge et generasjonsspill 

 
 
Her er familien Harding – Undem. De to små (i midten og til høyre ) har kanskje ikke startet for fullt 
enda, men dette blir helt sikkert et farlig mixlag om noen år. I tillegg spiller alle i 
besteforeldregenerasjonen bridge.  

http://bridge.no/Laer-bridge
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Hva er bridge? 

Bridge er et kortspill for fire spillere. De kalles for Nord, Øst, Syd og Vest. Nord/Syd spiller i par 

(sammen) mot Øst/Vest. En vanlig kortstokk med 52 kort benyttes.  

 

Ess, konge, dame og knekt kalles for honnører. 10-9-8-7-6-5-4-3-2 kalles for småkort. De største 

småkortene kalles av og til også for mellomkort, og kan ha betydning for mulighetene for å produsere 

stikk. Esset er det høyeste kortet, toeren det minste i hver farge.  

 

Hver spiller har tretten kort. Bridge inneholder to momenter: meldingene og spillet. Spillets idé er å vinne 

så mange stikk som mulig. Et stikk består av fire kort, ett fra hver spiller. Det høyeste kortet i den spilte 

fargen vinner stikket. Den som vinner et stikk spiller ut til det neste stikket.  

 

Man må følge på i den fargen som er spilt. Om den som spiller ut til et stikk for eksempel legger en 

kløver, må alle følge på med kløver. Unntaket er når man ikke har den fargen som er spilt, i det nevnte 

tilfellet kløver. Da får man spille et hvilket som helst annet kort. Man saker.  

 

Kortene blandes ikke sammen under spillet, men hver spiller markerer i stedet vunne og tapte stikk for 

egen side. Den siden (N/S eller Ø/V) som vinner stikket legger kortet med lengderetningen sin vei. Alle 

kort i for eksempel det første stikket peker mot samme makkerpar. Spillerne har dermed oversikt om 

hvem som har vunnet de enkelte stikk. 

 

Meldingsforløpet avgjør hvem som skal være spillefører. Den som sitter til venstre for spillefører spiller 

ut til første stikk. Spilleførers makker legger så opp kortene sine med billedsiden opp og blir 

blindemann. Det er deretter spillefører som bestemmer hvilke kort som skal spilles fra blindemann til 

hvert stikk. Spillerne i det andre makkerparet kalles for motspillere. 

 Meldingsforløpet bestemmer også om spillet skal foregå med trumf eller ikke. Uten trumf forkortes NT 

(fra engelsk: No Trump), men kalles også ofte for grand. I meldingsforløpet har fargene en bestemt 

rangordning. Spar er den høyest rangerte fargen. Deretter kommer hjerter, ruter og kløver, i nevnte 

rangordning.  

Det paret (Nord/Syd eller Øst/Vest) som melder høyest under meldingsforløpet får spille det som er 

meldt, dvs. kontrakten. Spillefører blir den i paret som først meldte kontraktens trumffarge (eller grand 

om det er grandkontrakt).  

Den som sitter til venstre for spillefører, kalles for utspiller 

og spiller ut det første kortet til stikk en. Det beste rådet for 

utspiller er å spille ut sin lengste farge. Med flere honnører 

inntil hverandre i toppen, spiller man ut den høyeste 

honnøren. Uten honnører inntil hverandre spiller man ut et 

lite kort. Fra K D Kn 3 2 spiller man ut kongen. Fra K 5 4 3 2 

spiller man ut et lite kort, man inviterer i fargen. Flere høye  

kort i rekkefølge (inntil hverandre) kalles sekvens.  

 

MAKKEREN TIL UTSPILLEREN 
FÅR TO GODE RÅD: 

1. Sett i et høyt kort, men ikke 

høyere enn nødvendig. 

2. Om du kommer inn i spillet er 

det veldig ofte riktig å spille 

tilbake i makkers utspillsfarge. 

FARGENES  
RANGORDNING 
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Når utspillet er foretatt, legger makkeren til spillefører opp sine kort med billedsiden opp. Under resten av 

spillet kalles denne spilleren for blindemann, ettersom han eller hun i fortsettelsen bare skal lyde ordrer 

fra spillefører. Blindemann har ikke lov til å forsøke å påvirke spillets gang. Blindemanns kort kalles ofte 

for bordet, siden hånden hans legges opp der. 

 

Spillefører har den vanskeligste oppgaven, han skal disponere tjueseks kort. Men han har også den fordel 

at han kan se de felles ressurser. Spillet fortsetter til alle tretten stikk er spilt. 

 

Du kan godspille stikk som kan innkasseres senere i spillet gjennom å presse ut motspillernes høye kort. 

Om du for eksempel har konge, dame, knekt i en farge, kan to stikk i fargen godspilles ved å presse ut 

esset. Du spiller kongen, og om en av motspillerne stikker med esset har du godspilt to stikk i fargen som 

kan innkasseres senere, når du kommer inn igjen.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Januarfestival i Los Cristianos 

Det er rekordstor påmelding til vår Bridge for Alle festival på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i 
januar. Festivalen starter mandag 9. januar og avsluttes lørdag 28. januar. I øyeblikket er det påmeldt 
følgende antall bridgespillere: 

 Uken 9. – 15. januar: ca 140 spillere 

 Uken 16. – 22. januar: ca 200 spillere 

 Uken 23. – 28. januar: ca 140 spillere 
Hotellet er helt fullt i den midterste uken. Den uken er det nok heller ikke plass til så mange flere 
bridgespillere ved bordene, men noen flere går nok. 
Ta kontakt med Per dersom dere har lyst til å reise en tur i januar også. 

 

Trenger du makker? 

Det er opprettet et nettsted finnmakker.no som kan være en hjelp til å finne makker til turneringer. 
Først registrerer du deg som bruker! 
 
Her er en bruksanvisning (etter at man har registrert seg som bruker): 

 Klikk på Turneringskalender og huk av de turneringene som er aktuelle. 

 Klikk på Finn Makker og klikk på knappen for de turneringene man har lyst til å være med på, 
men mangler makker. 

 Alle som søker makker i en av de aktuelle turneringene kommer opp i Spillere som søker 
makker (det er der man lander ved innlogging). 

 
Dersom du mangler makker til en eller flere turninger, så er det bare å ta i bruk denne muligheten!  

SLIK SKAL DU TENKE SOM 
SPILLEFØRER: 

1. Hvor mange sikre stikk har jeg? 

2. I hvilken farge eller hvilke farger 

kan jeg godspille flere stikk? 

http://finnmakker.no/
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Presentasjon av ledere/instruktører 

 

Personalia: Per Bryde Sundseth, 72. Bor på Lørenskog, men tilbringer 

perioden april-oktober på Tjøme hvert år. Gift med Bjørg, har 
en datter og to barnebarn. 

Bridgespiller: Jeg lærte bridge i en alder av 14 år ved å sitte bak min far på 
hver klubbkveld, og det tok ikke lang tid før jeg begynte å spille 
selv. Spiller bridge sammen med Knut Kjærnsrød i Nøtterøy BK. 

Meritter: Beste resultat er en 4. plass i NM for klubblag helt tilbake i 1967, 
samt sølv og bronse i NM Veteran i nyere tid. Bronse i Åpent EM 
for veteranlag 2015.  
I perioden 1992 til 2004 hadde jeg ansvaret for det norske 
damelandslaget med 4. plass i bridgeolympiaden i Maastricht i 
2000 som beste prestasjon. 
Ble utnevnt til æresmedlem i NBF av Bridgetinget 2016. 

Turneringsleder Yrke/ 
Bridgeadm.: 

Har jobbet hele mitt yrkesmessige liv i DnB innen 
administrasjon, personal og eiendomsforvaltning – pensjonist 
siden 2009. Siden 1980 har jeg vært knyttet til Norsk 
Bridgeforbund først som styremedlem, og senere som 
visepresident og president. Deretter begynte arbeidet med 
Bridge for Alle på Tenerife, og de siste 7 årene har det vært 
vellykkede arrangementer på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i 
Los Cristianos. 

Nick BBO: bryde1 

 

 

Personalia: Knut Kjærnsrød, 74. Bor i Hårkollen på Nøtterøy. Gift med 

Lise, har en voksen datter og tre barnebarn. 
Bridgespiller: Lærte bridge av onkel Johannes som 14-åring og har siden vært 

hektet på spillet. 
Er leder av Nøtterøy BK og makker med Per B. Sundseth. 

Meritter: 
 
 
 
 
Yrke/ 
Bridgeadm.: 

Norgesmester for Veteranpar i 2007 og har dessuten sølv og 
bronse fra samme type mesterskap. Sølv fra Seriemesterskapet 
og bronse fra NM for klubblag. Bronse i Åpent EM for veteranlag 
2015. 
Ble tildelt NBFs hederstegn av Bridgetinget 2016. 
Har jobbet i 45 år i skoleverket, størstedelen av tiden med 
elever i sosiale og medisinske institusjoner og har vært både 
lærer, veileder, inspektør samt 15 år som rektor. 
Jobber aktivt som bridgejournalist og har bl.a. hatt ukentlig 
spalte i Tønsbergs Blad i 20 år. Har vært leder av Norsk Bridge 
Presse. 
Jobber sammen med Per i Bridge for Alle på Tenerife. I januar 
2017 går det 8. arrangementet i rekken av vellykkede samlinger 
av stabelen på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos. 

Instruktør 
Nick BBO: knutk 

 

 

Personalia: Tom Danielsen, 58. Bor i Risør, gift og har 4 barn og 6 

barnebarn. 
Bridge: Jeg begynte å spille bridge for over 25 år siden, er i dag 

kretsleder i Aust-Agder, turneringsleder, styremedlem i Norsk 
Bridgeforbund, styremedlem i Arendal BK og Tvedestrand BK. 
Har kjørt flere bridgekurs. Tidligere har jeg hatt diverse 
styreverv i alt fra fotball til dart. 

Yrke: I mitt yrkesmessige liv er jeg utdannet kokk og stuert, sveiser, 
har vært daglig leder av 5 butikker, og har truckførersertifikat. 
Er i dag uføretrygdet (har vært det de siste 23 årene) Turneringsleder 
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Personalia: Per Watz, 74. Egentlig Oslo-gutt, men har vært på «besøk» på 

Nesodden i 35 år nå. 3 barn, barnebarn og til og med 5 oldebarn. 
Bridgespiller: Jeg og tre venner måtte lære oss bridge da vi var 14, fordi 

skolen var inviterte til å delta i Oslo-mesterskapet. Vi satt 
sammen en kveld på bomberommet på skolen med en bok om 
Vienna-systemet, og prøvde å få tak i hva bridge var. Neste dag 
var det turnering, og når vi endte på andreplass i mesterskapet 
var jeg naturligvis solgt. Spilte en del i ungdomstiden, militæret 
og på universitetet, men uten fast makker. Så ambisjonene gikk 
det så som så med. Tok et opphold på 25 år til jeg en dag ble 
lurt med på en klubbkveld i Nesodden Bk for 15 år siden. 
Deretter har det vært spilling minst 1 gang i uken. 

Meritter: 
 
 
Yrke/ 
Bridgeadm.: 

Beste resultat? Tja, kanskje 1.plass i Bedriftsmesterskapet den 
gang enhver bedrift med respekt for seg selv var representert 
med et lag. 
Samtidig kollega av Per i DnB, innen administrasjon/IT, personal 
og lederutvikling. Ble kastet inn i lederjobben i Nesodden Bk 
etter 1 år som medlem, og hadde gleden av å bidra til å gjøre 
klubben til landets største bridgeklubb. Kretsleder i Østfold og 
Follo krets en i 4-års periode og var også visepresident i NBF i 6 
år. Kjørt regelmessig bridgekurs hvert år i drøye 10 år – i klubb, 
krets og diverse andre fora. 

Instruktør 
 

 

 

 

Personalia: Marianne Harding, 39. Fra Mo i Rana, utdannet i Bergen, og 

bor på Lista, i Farsund kommune på Sørlandet. Samboer med 
Trygve. To barn, Mathea (5), Eik (1,5). Hele familien er med, 
inkludert farmor Elsa og farfar Rolf, som spiller bridge om 
kvelden, danser om natten, og er sammen med barnebarn på 
dagen. 

Bridgespiller: Gikk på nybegynnerkurs som 12-åring, og har siden vært håpløst 
fortapt i spillet. Har representert Norge på yngre junior-, junior- 
og damelandslag de fleste årene siden 1997. 

Meritter: 
 
 
Yrke/ 
Bridgeadm.: 

Har hatt Ann Karin Fuglestad som fast makker siden 2002. To 
ganger Nordisk Mester og tre norgesmesterskap. Gikk 
bridgelærerutdanningen i 2008. 
Hovedfag i molekylærbiologi, og jobbet noen år i et farmasøytisk 
selskap før bridgen tok overhånd. Har vært medredaktør i 
bridgemagasinet Bridge i Norge, og undervist bridge i diverse 
sammenhenger (alt fra barneskoleelever via internettkurs til en 
gjesteopptreden her på Tenerife i 2012). Ivrer for å finne 
metoder for å senke terskelen for å prøve bridge for første gang. 
Ansatt i Norsk Bridgeforbund fra 2009, med ansvar for 
rekruttering og opplæring. 

Instruktør 
Nick BBO: rosenknopp, 
Passopp09, NBF kurs 
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Tenerife mot nye høyder 

Tenerife opplever gode tider, og turistene strømmer til. Her gjelder ikke stagnasjonen i golf og 
eiendomssalg som en opplever på det spanske fastlandet. 
 
Golftilbudet utvides, og Tenerife er i ferd med å bli den beste øya for golfere med hele ni baner, 
hvorav sju er med 18 hull. De fleste banene er tegnet av verdenskjente banearkitekter som f.eks. Seve 
Ballesteros. Flertallet av banene ligger på sydsiden, men vil en ha en skikkelig naturopplevelse, kan en 
kjøre gjennom Teide nasjonalpark og opp til den spektakulære Buenavista som åpnet i 2003. her kan du 
blant annet ta et forfriskende bad i et såkalt ”evighetsbasseng”, lagt rett ut i klipper og hav, før du 
spiller de to siste hullene. 
 
Du kan også ta en times båttur med en Fred Olsen ferge ut til naboøya La Gomera og spille den meget 
spesielle banen La Tecina. 
 
Hvis du vil ha flere detaljer om dette emnet, kan du gå til linken: 
 
http://www.norskgolf.no/spesial/reiser/tenerife-mot-nye-høyder  
 

Golf på Tenerife 

Golfmulighetene er fortsatt gode her nede. Vi har fortsatt en avtale om kjøp av billetter til 17 euro pr 
stykk på kortbanen Los Palos som ligger bare 5-10 min kjøring fra hotellet. Ordinær pris pr runde er 28 
euro. 
 
Det blir også muligheter til å melde seg på søndagsspilling på Adeje, Los Lagos til en hyggelig pris. Der 
har vi et begrenset antall plasser, så det blir ”først til mølla”. De andre banene i området bestiller dere 
selv, enten på nettet eller gjennom hotellet. Golf del Sur og Amarilla som ligger ved flyplassen, koster 
87 euro for en ordinær runde. Hvis du starter etter kl 14, kan du få det atskillig rimeligere, men da kan 
det være en utfordring å komme helt rundt før mørket faller på. Den nærmeste banen, Las Americas er 
noe dyrere. 
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Julegaven til en som ellers har alt?! 

Ny bridgebok: 

Moderne Bridge av Lars Blakset 

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

mange treningsoppgaver til hvert kapittel, og etter kapitlet er det 
sjekkliste med «det skal du kunne». 
Første delen er først og fremst rettet mot den første innføringen i 
bridge, men det vil være fin repetisjon for de som nylig har gått på 
Spill Bridge 1 kurs. I tillegg så får man i del 1 en innføring i 
grunnsystemet som boken baserer seg på. Verdt å merke seg at en 
benytter 5 kort for åpning med 1 spar i Moderne Bridge.  
Del 2 og 3 i boken passer også godt for erfarne klubbspillere. Her er 
det blant annet leksjoner om RKC 1430 – mer nøyaktig system for å 
finne ut av antall ess og nøkkelkort, Stenbergs 2 NT – viser egen 
åpning med 4 kort støtte til makkers åpning i 1 Major og utvidet 
svarsystem etter 1 NT i åpning. 
 
Lars Blakset er en meget erfaren bridgelærer og har undervist 
bridge i nesten 40 år. Fra 1998 har han drevet Blaksets 
Bridgecenter som i dag er verdens største. Han har skrevet flere 
bridgebøker. Moderne Bridge er etterfølgeren til «Den komplette 
Lærebog». I tillegg har Lars blant annet skrevet «Meld bedre» og 
«Systemer og Konventioner». 

Internasjonalt har Lars representert Danmark en rekke ganger med bronse fra Bridge-OL på Rhodos i 
1996 som kanskje sitt beste resultat. 
 
Boken vil være til salgs i Bridgebutikk Ullevål for 390,- kr + porto/forsendelse. 
 

Annet fra Bridgebutikk Ullevål 

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. I alt 10 forskjellige 
med 48 spill på hver. 
Pris: 130,- kr pr stk 
1.000,- kr for alle 10 
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Lynbridgekortstokk 

Norsk Bridgeforbund har 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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Storefjellfestivalen 

NBFs Bridge for Alle konsept utvides med et nytt arrangement 
i 2017. I begynnelsen av juni arrangeres det for første gang en 
Bridge for Alle festival på Storefjell 1001 Resort Hotel. I 
forlengelsen av Storefjellfestivalen arrangeres 
Storefjellturneringa slik at det blir bridge på hotellet fra 
fredag 2. juni til søndag 11. juni.  

 
Bridgen under Storefjellfestivalen er foreløpig planlagt slik: 

 Bridgespilling på ettermiddag/tidlig kveld – kl. 16.00 – kl. 19/20. 

 Bridgepub på kvelden etter middag med start ca. kl 21.30. 

 Bridgeundervisning på formiddagen dersom det er stort nok ønske om det. 
 
Storefjellturneringa er planlagt slik: 

 Åpningsturnering fredag kveld. 

 Storefjellturneringa lørdag og med avslutning til lunsj søndag 11. juni. 
 
Storefjell 1001 Resort Hotel er et familieeid hotell i naturskjønne opplevelser på Golsfjellet. Det har 
300 rom med 550 sengeplasser. Mat står i sentrum på Storefjell med bugnende lunsjbord og buffeter 
som er viden kjent og har blant annet vunnet en VG-kåring. 
Om du har spist for mye så er det både et moderne utstyrt trimrom og badeavdeling på Storefjell 1001 
Resort Hotel. Hotellet har et tilbud til alle – seks dager i uken er det pianobar, Diskotek 1001 natt og 
liveband i dansesalen. 
Sommeren på Storefjell er fantastisk. Her kan du nyte livet langs godt merkede sykkelveier og turstier. 
Du kan spille golf eller ri innover fjellet på hesteryggen, eller du kan ta med barna på leierunder i 
nærmiljøet. Fiskemulighetene på Golsfjellet og i Tisleidalen er gode, og du kan leie kanoer på 
Lauvsjøstølen eller motorbåter på Oset. 
 
Både til Storefjellfestivalen og Storefjellturneringa har vi fått fine full pensjonspriser. Ved opphold i 
mer enn 3 døgn: fra 865.- kr pr. person pr døgn inkl. helpensjon. For prisdetaljer se bridge.no. 
 

 

 

 
 
For mer informasjon om Storefjellfestivalen, se bridge.no.  
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Kjøpe eller leie hus/leilighet på Tenerife 

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

 
har mange interessante eiendommer for salg eller langtidsleie.  Prospektene finnes på deres 
hjemmeside www.solmarvest.com. 
 

Kontakt kan formidles gjennom Per Bryde Sundseth, perbryde@gmail.com, (+47) 911 47 378. Vi takker 
for premiene til bridgeturneringene gitt av dette selskapet. 

 

Gourmetland  

er en kjede som har et stort antall restauranter i Los Cristianos/Las Americas området. Kjeden har 
velvillig gitt premier til noen av våre turneringer med middag for to.  Våre deltakere vil få 
rabattkuponger som kan benyttes ved besøk på kjedens restauranter. På Taurus rett ved hotellet (som 
ligger i 2. etasje over spillelokalet på Atlante), gir de 20 % rabatt, og 15 % på kjedens andre 
restauranter. 
 
 

 

 

http://www.solmarvest.com/
mailto:perbryde@gmail.com

