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BridgeforAlle – Tenerife 
Bridgefestival i nydelige omgivelser på 

Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos 

   



BridgeforAlle 
 
BridgeforAlle (BfA) er en av pilarene som Norsk Bridgeforbund (NBF) 
bygger sitt tilbud på. BridgeforAlle konseptet er ikke ”bare” bridge, 
men også et opplegg der det er rom for andre opplevelser. 
NBF har flere ulike BfA tilbud. Klubbspilling som foregår i klubber spredt 
over hele landet, er selvsagt det viktigste BfA tilbudet. 

 
Samtidig som organisasjonen arbeidet med tilpassede bridgetilbud for sine medlemmer 
organisert igjennom  BridgesomSport og BridgeforAlle var Per 
Bryde Sundseth og Knut Kjærnsrød (på bildet foran hotellets 
banner fra 2014) – i samarbeid med NBFs administrasjon - allerede 
i gang med et BfA opplegg i Los Cristianos på Tenerife. Fra en 
meget solid start allerede det første året i januar 2010 med 10-12 
bord på det meste til det som har blitt NBFs utstillingsvindu for 
BridgeforAlle konseptet med rekorddeltakelse i januar 2020 med i 
alt 330 deltakende spillere fordelt på tre uker. 

 
NBF arrangerer to BridgeforAlle festivaler på Paradise Park 
Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos på Tenerife – en i januar 

   og en i november (første gang i 2012). 
 

Tenerife Novemberfestival 

Høstens to ukers lange festival på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel er den niende i rekken. 
Opplegg og program for vår Novemberfestival blir mye av det samme som festivalen i 
januar. Se nærmere detaljer utover i denne informasjonsbulletinen.  

Tenerife Januarfestival 

Sesongens festival blir den 12. i rekken. Vårt opplegg i januar har vært en 
sammenhengende suksess fra starten i 2010. I den tre uker lange festivalen i januar har det 
de siste årene deltatt +/- 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. 
 
Det siste tilskuddet i BridgeforAlle konseptet er Storefjellfestivalen. 

Storefjellfestivalen 

Bridge for Alle festivalen på Storefjell 1001 Resort Hotel 
arrangeres etter mye av de samme linjene som festivalene på 
Tenerife. Det blir turneringer på formiddag og ettermiddag og 
bridgepub på kvelden.  Det vil i tillegg være forskjellige andre 
bridgeaktiviteter, bl.a. drop-in undervisning og 
turneringslederkurs. Storefjellfestivalen arrangeres i forbindelse 
med pinsen, 1. – 6. juni 2022. 

Klubbene 

Det viktigste tilbudet innenfor Bridge for Alle konseptet er tilbudet i klubbene. Forbundets 
vel 300 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. 

http://bridge.no/


Endelig 
 
er vi i gang igjen! Etter at Corona har ligget som et kvelende teppe over oss i ett og et halvt 
år, er vi omsider i ferd med å se lyset. Og både lys, varme, bridge og mer til blir det når vi 
kan gjenåpne novemberfestivalen på Tenerife. Mandag 15. november ønsker vi velkommen 
til Paradise Park igjen, og da er det to år siden sist. 
 
Opplegget blir litt annerledes enn tidligere. Vi holder ikke noe ordinært kurs, men kjører 2-
timers opplæringsøkter, 10-12, hver dag fra mandag til fredag der vi belyser ulike temaer. 
Dere kan lese mer om opplegget annet sted i bulletinen. I tillegg blir det naturligvis spilling 
i Atlante hver dag, unntatt søndag. Etter middag, fra ca kl 21, er det mulig å spille 
Facitbridge  i 8.etasje i baren Fun Attic. 
 
Vi fortsetter med både quiz og hjernetrim, også omtalt annet sted i bulletinen, og Tenerife 
har som før mye å by på av strandliv, restauranter og severdigheter. Spanias høyeste fjell, 
Teide med sine 3718 meter over havet befinner seg bare en drøy times biltur fra hotellet. 
 
Vi står til rådighet med info og hjelp så langt vår kunnskap og erfaring rekker, så ta kontakt 
når dere trenger det. VI har en infotavle i resepsjonen som vi anbefaler dere å følge med 
på. Vi oppdaterer den med både resultater og annen info. Hotellpersonalet i resepsjonen er 
også alltid klare til å bistå. 
 
Vi ønsker dere er trivelig og utbytterikt opphold! 

Hjertelig velkommen! 

For Bridge for Alle og Norsk Bridgeforbund 
 

   

Per Bryde Sundseth Knut Kjærnsrød Eli Ann Bakke 

Januarfestival i Los Cristianos 

Det er stor påmelding til vår Bridge for Alle festival på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i 
januar 2022. Festivalen starter mandag 10. januar og avsluttes lørdag 29. januar. I slutten 
av oktober er det påmeldt følgende antall bridgespillere til januarfestivalen: 

• Uken 10. – 15. januar: ca 160 spillere 

• Uken 17. – 22. januar: ca 190 spillere 

• Uken 24. – 29. januar: ca 130 spillere 
Det er fortsatt ledig også den midterste uken, men dersom påmeldingene økes noe, kan det 
bli aktuelt å innføre påmeldingsstopp for de som ikke skal bo på hotellet. Dersom du ikke er 
påmeldt og ønsker å delta også i januar, kontakt Eli Ann eller Per. 
  



Staben november 2021 

Årets novemberfestival er den niende i rekken på Paradise Park. Staben 2021 er en rutinert 
gjeng – Knut og Per har stått bak arrangementet av alle de 19 Bridge for Alle festivalene 
som Norsk Bridgeforbund har arrangert på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos 
– åtte novemberfestivaler og elleve januarfestivaler. I den 20. BfA festivalen på Paradise 
Park i november 2021 har Eli Ann Bakke overtatt noe av oppgavene til Per 
Her er en bildepresentasjon av staben. Sammen med Eli Ann Bakke, Knut Kjærnsrød og Per 
Bryde Sundseth består staben ellers av: 
 

   

Per Bryde Sundseth Knut Kjærnsrød Eli Ann Bakke 

    

Tom Danielsen Sigmund Bakke Are Utvik Sofie Sjødal 

    

Bjørg Sundseth Lise Kjærnsrød Rita Danielsen Elisabeth Sjødal 

 
  



Bridgespillingen 
Spillingen vil foregå i Atlante. (Se smittevernregler lenger bak!) Det er spilling daglig 
(unntatt søndag) i tiden 16-20. Onsdag og torsdag er det sammenlagtturnering der 1. 
premien er et ukesopphold på hotellet. Det spilles handikapturnering en kveld hver av 
ukene. 
Det spilles normalt 24 spill hver ettermiddag/kveld (unntatt søndag), men det kan 
forekomme avvik. Onsdag 17. og tirsdag 23. har NBF simultanturnering, og vi deltar i disse. 
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. 

Program 

Dato Dag Hva Kl Sted 

15. nov Mandag Undervisning 10.00 – 12.00 Mabel 

15. nov Mandag Velkommen «party» 15.30 – 16.00 Atlante 

15. nov  Mandag Bridgeturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

16. nov Tirsdag Undervisning 10.00 – 12.00 Mabel 

16. nov Tirsdag Bridgeturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

17. nov Onsdag Undervisning 10.00 – 12.00 Mabel 

17. nov Onsdag Hovedturnering del 1 (Simultan) 16.00 – 20.00 Atlante 

17. nov Onsdag Quiz 21.45 – 22.30 Mabel 

18. nov Torsdag Undervisning 10.00 – 12.00 Mabel 

18. nov Torsdag Hovedturnering del 2  16.00 – 20.00 Atlante 

19. nov Fredag Undervisning 10.00 – 12.00 Mabel 

19. nov Fredag Bridgeturnering  16.00 – 20.00 Atlante 

20. nov Lørdag Bridgeturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

Søndag 21. november 

22.nov Mandag Undervisning 10.00 – 12.00 Mabel 

22.nov Mandag Bridgeturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

23.nov Tirsdag Undervisning 10.00 – 12.00 Mabel 

23.nov Tirsdag Bridgeturnering (Simultan) 16.00 – 20.00 Atlante 

24. nov Onsdag Undervisning 10.00 – 12.00 Mabel 

24. nov Onsdag Hovedturnering del 1  16.00 – 20.00 Atlante 

24. nov Onsdag Quiz 21.45 – 22.30 Mabel 

25. nov Torsdag Undervisning 10.00 – 12.00 Mabel 

25. nov Torsdag Hovedturnering del 2  16.00 – 20.00 Atlante 

26. nov Fredag Undervisning 10.00 – 12.00 Mabel 

26. nov Fredag Bridgeturnering  16.00 – 20.00 Atlante 

27. nov Lørdag Bridgeturnering 16.00 – 20.00 Atlante 

27. nov Lørdag Premieutdeling/avslutning 19.00 – 19.30 Atlante 

Trenger du makker? 

På Tenerife-festivalene vil det ganske ofte være spillere som møter til turnering uten å ha 
en makkeravtale på forhånd. Vi gjør alltid vårt ytterste for at alle som ønsker det, skal få 
spille, og vi løser dette vanligvis ved å koble singelspillere i par. Skulle dette vise seg å 
være umulig å få til, vil noen fra staben stille opp, så sant det er teknisk gjennomførbart. 
Vi ber uansett at de som mangler makker, om å stille opp i god tid før turneringsstart (15-
20 min). 
Vår juniorverdensmester Sofie Græsholt Sjødal vil enkelte dager stille opp og bli en trukken 
makker for de som ønsker å delta i trekningen. 



Premiering i turneringene 

Premiering i BfA Tenerife november festivalen 2021: 
 

• I begge hovedturneringene har hotellet gitt 1 ukes fritt opphold med halvpensjon. 

• 2.premie i hovedturneringene er middagsvouchere á 50€ fra Gourmetland-kjeden til 
begge spillerne. 

• 3. premie i hovedturneringene og vinnere av kveldsturneringene, middagsvouchere 
på Taurus á 25€ (fratrekk på regningen). 

 

Første premie i hovedturneringene 

Paradise Park Fun Lifestyle Hotel stiller med 1 ukes fritt 
opphold med halvpensjon (50% hvis bruk under festivalene 
i januar 2022 eller november 2022) til vinnerne i begge 

  hovedturneringene. 
 

Gourmetland sponser premier 

 
Som 2.premie i hovedturneringene har Gourmetland-kjeden 
gitt middagsvouchere á 50€ til begge.  
3. premie i hovedturneringene og vinnere av alle 
kveldsturneringene, middagsvouchere á 25€ på Taurus. 
 

 
Øvrige premiering er tennisskjorter, håndklær, Fasit-kortstokker, drikkeflasker og vin. 
 
Vi takker Paradise Park Fun Lifestyle hotel og Gourmetland-kjeden som velvilligst har stilt 
opp med sponsorpremier i alle festivalene. 
 

FACIT-BRIDGE 

Spilles i Fun Attic (gamle bar Teide) i hotellets 8. etasje fra ca kl 21.00- ca kl. 23.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.hotelparadisepark.com/


Andre aktiviteter 

Undervisning – november 2021 

Undervisningen vil foregå mandag – fredag i begge ukene, tidsrommet 10-12, 
og vil i utgangspunktet bli 2-delt. Mandag og onsdag blir det tilbud til de litt 
mindre rutinerte med Knut Kjærnsrød som ansvarlig. Uke 1 vil vi legge vekt 
på videre meldinger etter åpning med 1 NT ( 15-17), og i uke 2 blir det fokus 
på 2. og 3. melderunde. Det blir noe teori, men hoveddelen ligger på praktisk 
spilletrening. 
 

Tirsdager og torsdager har Sofie Græsholt Sjødal ansvaret, og 
hun legger opp til å treffe de noe mer rutinerte, selv om det i 
prinsippet vil være åpent for alle. På torsdagene vil hun gå 
gjennom spill fra turneringene den aktuelle uka, med fokus på 
spillene fra kvelden før. Det blir da lagt opp til 
plenumsdiskusjon og gjennomgang fra Sofie. På tirsdagene vil 
det være undervisning om hvordan bruke informasjon fra 
motparten (uke 1) og om motspill (uke 2). 
Fredagene legger vi opp som fellesdag der vi tar imot innspill og ønsker fra deltakerne om 
temaer som vi ikke rekker på de andre dagene. 
 
All undervisning vil foregå i Mabel i hotellets 6. etasje. 
 
VI SER FRAM TIL Å MØTE DERE!! 

Sofie og Knut 
 

Golf på Tenerife 

Det er stadig ypperlige muligheter til å utfolde seg på fairways og greener på Tenerife. Vi 
har fortsatt tilgang på billige greenfeebilletter på kortbanen på Los Palos som ligger kun 10 
min kjøring fra hotellet. 18 euro pr stk, mens normalpris er 25 ved kjøp av enkeltrunder på 
banen. 
På de større banene som ligger i nærheten, varierer prisene noe, men ligger i området 
pluss/minus 100 euro. Det er noe billigere hvis du bestiller etter kl 14, men da kan det 
være et problem å fullføre før mørkets frambrudd. Det bruker å gå bra hvis det ikke er for 
mye somling blant flightene foran. Det er normalt ikke noe problem å få spilletid på et 
par/tre dagers varsel. Du kan bestille på nettet, eller resepsjonen kan hjelpe deg. 
 

  



Quiz og Hjernetrim 

Vi holder på tradisjonene og arrangerer quiz og hjernetrim også nå i november. 
Det blir quiz på onsdager (17. og 24.) kl 21.15 i Mabel i 6. etasje. Dere danner lag, og der er 
som vanlig 25 spørsmål som skal besvares. 
 
Hjernetrimoppgavene (2 eller 3) legger vi ut mandag ettermiddag, og svarene vil vi ha i 
løpet av onsdagen. 
Premiering er som vanlig vinkuponger. 
 

Hotellinformasjon 
 

 

 

 

  
 

Romtyper 

• double classic/superior 

• premium with lounge/two bedroom/studio/duplex 

• junior suite 

• suite mountain view/ocean view 
 



 
 

 
 

Paradise Park Fun Lifestyle Hotel 

Måltider: 

Det serveres tre hovedmåltider i Restaurant Tenerife i 
underetasjen: 

• Frokost kl. 07.00 – 10.30 

• Lunsj kl. 13.00 – 15.00 

• Middag kl. 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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her et bilde fra den flotte 10 årsjubileumsfesten som hotellet arrangerte, i januar 2019. 
 

Tenerife 

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. 

La Gomera 

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). 

 

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. 
 

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/tilbake til hotellet. 
Nede ved havnen har Fred Olsen ekspressbåter med daglige avganger til La Gomera og La 
Palma. 



 

La Gomera-tur med Rita og Tom 

Vi bestemte oss for å avlegge naboøya La Gomera et besøk, og dro av sted med 

turoperatøren Skandinaviske reiser. Bussen hentet oss ved Beverly Hills kl 07.30, og fra 

havna her i Los Cristianos tok det ca. 45 minutter før vi var framme i San Sebastian de 

la Gomera, Spanias travleste havn. På ferga var det rikelig anledning til å meske seg 

med bagetter, kaker, kaffe og annet drikke, og en kunne også få kjøpt suvenirer. 

 

 

Øya har et innbyggertall på 20 000, hvorav 18.000 bor i 
hovedstaden San Sebastian. Vi fikk demonstrert plystrespråket 
«El Siblo» som brukes på øya på grunn av den spesielle naturen. 
Det var i ferd med å dø ut, men er nå blitt skolefag, og det 
brukes mye av havnearbeiderne på grunn av all støyen i 
området. Det er en utrolig språkvariant som kan høres på 5 km 
avstand! 
Bussen kjørte oss videre mot nasjonalparken Parque Nacional de 
Garajonay. Den snirklet seg oppover og nedover små, svingete 
veier i et helt fantastisk landskap. Ubeskrivelig vakkert med 
høye fjell og dype daler. Jo høyere vi kom, jo frodigere ble det 
med skog og vill natur. Nasjonalparken ligger i et krater på ca. 
1200 høyde over havet, og det er ganske kjølig der, så ta med 
jakke. 

Vi ble også fortalt at øya har en hunderase som kan oppnå en vekt på opptil 100 kg. Blant 
floraen på Kanariøyene finnes 6 av de 10 giftigste blomster/trær i verden, og den aller 
giftigste finnes på La Gomera. Det er et fint tre med gule blomster, og den må definitivt 
ikke berøres! Den finnes også på Tenerife ble vi fortalt. 
 
En tur til La Gomera er absolutt å anbefale, et utrolig landskap! 
 
Med hilsen 
Rita og Tom  



 

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. Her er et par muligheter. Om dere trenger noe mer 
informasjon så spør enten i resepsjonen eller snakk med Per eller Knut. 

Taurus 

Over spillelokalene Atlante ligger Taurus, en restaurant i 
Gourmetlandkjeden som har mange restauranter på Tenerife. 
Taurus har en meget hyggelig betjening og god mat og 
dessuten underholdning (bl.a. en Elvis-kopi) flere ganger i 
uken. 

Kjeden stiller velvillig opp med premier og rabattkuponger for bespisning på kjedens 
restauranter. Se for øvrig mer utfyllende omtale senere i bulletinen. 
 

Casa Tagoro 

Som for øvrig er guancho-språk og betyr møteplass er en anerkjent gourmetrestaurant.  
Restauranten har flyttet tilbake fra Los Cristianos til deres 300 år gamle Casa Tagoro i 
Granadilla, som ligger ca 10-15 min østover med taxi.  Meget hyggelig betjening og 
fantastisk mat, og restauranten er verdt et besøk. Bestilling bør foretas på telefon (0034-
922772240 eller 0034-677835328) 2-3 dager i forveien. 
 

 
 

El Molino Blanco 

En meget karakteristisk restaurant litt nord for Los Cristianos og Las Americas som serverer 
god mat i en koselig atmosfære. 
  

  



 

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.

 



 

SJØMANNSKIRKEN PÅ TENERIFE 

BELIGGENHET 

Sjømannskirken på Tenerife ligger midt i byen, like ved Burger King på strandpromenaden i Los 
Cristianos. Adressen til kirken er Calle Juan XIII og bygningen hvor kirken er lokalisert, heter 
Don Antonio. 
 

KIRKENS ÅPNINGSTID 

I november har Sjømannskirken åpent mandager og torsdager fra kl. 11-14, kveldsåpent onsdag 
kl. 17-19, lørdagsgrøt kl. 13-15 og gudstjeneste søndag 21. november kl. 11. 
 

KONTAKTINFO 

Sjømannsprest Torgeir Vea 
Tel:  +47 9824 2094 
E-post: tve@sjomannskirken.no 
www.sjomannskirken.no 
Facebook: Sjømannskirken på Tenerife 
 
 

 

  



 

Litt forskjellig informasjon 

Horarios Minibuss 

Timetabell for gratis skyttelbuss finnes i resepsjonen. I utgangspunktet går det buss til byen 
hver hele – og halve time og retur kvart over og kvart på. 

 

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, Eli Ann og Knut kan kontaktes på mobiltelefon: (+47) 911 47 378 Per, (+47) 924 56 362 
Eli Ann eller (+47) 907 88 780 Knut Ellers er det selvfølgelig bare å gripe fatt i oss ”live”. 

 

Helsetjenester 

Det er godt med helsetjenester i området. Kontakt resepsjonen eller oss, eller ringe direkte: 
Hospiten Healthcare Group som har 24 timers vakt på telefon: (+34) 922 750 032 
Doktor Villar E. Ibarra (skandinavisktalende), telefon (+34) 922 777 870 / (+34) 676 848 106. 

 

Pass på verdisakene!! 

Vi har tidligere dessverre hatt noen tilfeller av at verdisaker som vesker, lommebøker, 
fotoapparater og 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. 

 

Bridge og alkohol 

Selv om vi i liten grad har hatt problemer knyttet til alkohol under våre arrangementer på 
Tenerife kan det likevel være grunn til å minne 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. Etter at spilling/undervisning er over, er det selvfølgelig tillatt å kose seg, 
og ved en eventuelt Fasit-bridge etter middag gjelder ikke alkoholforbudet. 

 

Bulletiner 

Dere har nå mottatt informasjonsbulletinen for BfA Tenerife november som PDF. Denne gangen 
blir det kun elektronisk rapportering fra festivalen på Tenerife. På bridgeforalle.org vil det 
komme spill, bilder og gode historier. Dersom du har et godt spill, en god historie, et fint bilde 
og/eller vært på en fin tur som du vil dele med andre deltakere, ta kontakt med Sofie eller 
Knut som vil sørge for å legge det ut på BridgeforAlle-siden. 

 

Transport fra flyplassen 

Det legges ikke opp til noen fellestransport fra flyplassen til hotellet. Taxier kan benyttes til 
en ca pris av 25 €. Det bør avtales på forhånd.  De grønne bussene f.eks. nr. 111 kan tas til Los 
Cristianos hovedbusstasjon. 

 

https://bridgeforalle.org/


 

COVID-19 

Dette spøkelset har dessverre hengt over oss i lang tid og var som kjent årsaken til at vi måtte 
avlyse de planlagte Bridge for Alle arrangementene på Tenerife i november 2020 og januar 
2021. Vi har også vært usikre på om arrangementene kan gjennomføres denne gang, men nå er 
det altså klart med den 9. festivalen i november. 
 
Det er fortsatt smitteverntiltak på reisen og under oppholdet, og deltakerne må enten 
dokumentere at de er fullvaksinerte, ha gjennomført en negativ korona-test innen 72 timer før 
avreisen, eller ha hatt sykdommen for å komme gjennom innsjekkingen på flyplassen. Det er 
også krav om utfylling av et elektronisk helseskjema (FCS-skjema) som reisene må ha utfylt 
tidligst 48 timer før avreisen, og det er munnbindkrav på flyet. Både skjemaet og 
vaksinasjonsattesten må medbringes med QR-koden enten på papir eller lastet ned på 
mobilen. 
 
Det er også obligatorisk å ha på munnbind på Tenerife, når man oppholder seg på offentlige 
områder innendørs og offentlig transport. Likeledes munnbindkrav utendørs hvis 1,5 m avstand 
ikke kan overholdes. Vær også oppmerksom på at det kan være røykerestriksjoner utendørs og 
på restauranter/hoteller! 
 
Hotellet har også sine restriksjoner, bl.a. bruk av munnbind i heis. I restauranten behøver du 
ikke ha munnbindet på ved bordene, men ta det på når du beveger deg i restauranten. Det vil 
bli informert nærmere om andre eventuelle smittevern tiltak under informasjonen til 
deltakerne mandag kl. 15.30 før spillingen. 
 

 
Her er et oppslag (til venstre) med «Smitteverntips» sendt 
til våre klubber for spilling i Norge. 
 
Når det gjelder spillingen i turneringene på ettermiddagen, 
vil deltakerne få hver sin meldeboks som brukes under hele 
oppholdet. Turneringene vil bli fulldublert. 
 
Bridge-puben er et ekstra tiltak og vil ikke bli fulldublert. 
Det må være opp til den enkelte om de ønsker å spille med 
kort som andre eventuelt har spilt med. 
 
Vi oppfordrer til flittig bruk av munn og håndhygiene samt 
at vi anbefaler å benytte munnbind under spilling. 
 
Vi ber deltakere som ikke bor på hotellet bruke inngangen 
til Atlante gjennom gitterporten vis a vis utgangen fra 
hotellets bassengområde. Her vil vi ha noen fra staben på 
plass for kontroll. 

 
 
Til alle deltakere – lykke til og god fornøyelse under oppholdet.  



 

Samarbeidspartnere 

Gourmetland  

er en kjede med mange 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, gir de 20 % rabatt samt at de gir 15 % på kjedens andre 
restauranter. 
 

 

Bolig på Tenerife 

Er du på jakt etter et mer permanent bosted på Tenerife? Da har du alle tiders mulighet nå. 
Gjennom sitt selskap Solmar Vest kan Ivar Olsøn-Lunde tilby et rikt utvalg av boliger / 
bananplantasjer i ulike former og prisklasser. 
 
Han er den eneste norskspråklige eiendomsmegleren på Tenerife, i tillegg til at han snakker 
perfekt spansk, engelsk og fransk, og han har et bredt kontaktnett blant alle typer 
håndverkere, hvis du ønsker å benytte deg av det. Ivar har bodd på Kanariøyene i mange år og 
har tidligere vært ansatt i Fred Olsen lines som markedsdirektør og også vært Konsul under det 
Norske Utenriksdepartementet på Tenerife. 
 
Gå inn på hjemmesiden http://www.solmarvest.com/ for informasjon om alle mulighetene, og 
her finner du bl.a. også en side om bridgen på Tenerife. 
 

  

http://www.solmarvest.com/


 

Litt forskjellig 

Juniorleir på Lovund 

Av Sofie Sjødal 

Siste helga i september i 2021 ble det skrevet historie på øya Lovund, som ligger på 
Helgelandskysten. Helgeland juniorbridgeklubb med Kurt-Ove Thomassen i spissen samlet 138 
barn og unge til å spille bridge. Deltakerne kom fra hele landet, og var i alderen 6-23 år. 
 

 

Spillerne var på alle nivåer fra helt ferske til landslagsstjerner. Siden det var så store 
forskjeller i nivå ble spillerne delt opp i fem forskjellige grupper, kløver, ruter, hjerter, spar 
og joker. Alle gruppene hadde fokus på både teori og praksis. Etter at turneringen var ferdig 
ble resultatene fra alle gruppene utenom kløver slått sammen, og vinnerne, som kan kalle seg 
Lovundmestere 2021 var Jørgen Lindaas Nordby og Johan Bjørkan. De to neste plassene gikk til 
Sofie Græsholt Sjødal – Agnethe Hansen Kjensli og Pernille Øvrebust – Alfred Norhuus. 
 

 

Alle deltakerne, med voksne som var med på leiren. 



 

I tillegg til en del bridge ble det også arrangert mange andre aktiviteter. Her var det alt fra 
kahoot og disko til grilling og ribbtur. På lørdagen var det en pause midt på dagen hvor alle 
som ønsket det fikk være med på ribbtur rundt den nydelige øya. Når de kom tilbake, fikk de 
sammen med alle andre mulighet til å kose seg med pølser og kvikk lunsj. 
 

 

Tusen takk til Kurt-Ove Thomassen og hans hjelpere for et veldig fint arrangement.  
 

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.  



 

Bridgebutikk Ullevål 

Bridgebutikken er nå en nettbutikk. I Bridgebutikken har vi alt nødvendig materiell for 
privatspilling og et stort utvalg av bridgebøker (det meste på engelsk). Her er en «nyheter». 

Ny norsk bok: 

Viktor og Fatima 

Av Bjørn Fjellstad 

Vi følger et par gjennom en hel parturnering over 24 runder. Mesterspilleren (?) 
Viktor er mentor for unge, lovende Fatima. 
Forfatteren trekker på sin erfaring fra turneringsbridge i Norge og utlandet 
gjennom mer enn femti år. 
Boken er full av morsomme historier, og personene som dukker opp ved Viktor 
og Fatimas bord, har trekk som du sikkert kjenner igjen – fra bridgen eller fra 
det sosiale liv ellers: 

• Akademikeren som kaster seg over all ny bridgelitteratur for å finne nye konvensjoner 
han kan legge inn i et allerede overfylt systemnotat 

• Den innovative tusenkunstneren Psycho som lar seg beruse av sine sjeldne suksesser og 
prøver å overgå seg selv i neste spill 

• Pedanten som er mer opptatt av å telle honnørpoeng enn å vinne stikk 

• Gambleren Lars Vegas som spiller bridge på samme måte som han når han satser på 
pengespill med mikroskopiske gevinstmuligheter  

 
«En underholdende bok som spillere på flere nivåer vil ha glede av. Mange fine spill med 
skarpe poenger – morsomt og lærerikt.» 
Nils Kåre Kvangraven 
 
I tillegg så kan vi tilby kaffe – både filtermalt og med hele bønner! 

Bridgekaffe fra Bridgebutikken 

  
Bridgekaffe – rund, balansert 
og med et hint av overstikk. 
250 gram filtermalt. 79,- kr 

Rund, balansert og med et 
hint av overstikk. 500 gram 
hele bønner. 129,- kr 

 

  

https://www.bridge.no/Bridgebutikken


 

 

Storefjellfestivalen 

NBFs Bridge for Alle konsept ble utvidet med et nytt 
arrangement i 2017. I 2022 vil det bli en ny 
Storefjellfestival i forbindelse med pinsen. Vi starter med 
velkomstturnering onsdag 1. juni og avslutter til lunsj 2. 
pinsedag.  

 
Det blir spilling både formiddager og ettermiddag, med unntak av først og siste spilledag hvor 
det er en turnering. Etter middag er det bridgepub for de som ikke har fått nok av bridge.  
 
Torsdag og fredag ettermiddag spilles Gerd og Andres Nibstad Minneturnering.  
Sammenlagtvinnerne, både med og uten HC, vinner fritt opphold under festivalen i 2023. I 
tillegg blir det trukket ut to spillere som også får fritt opphold. 
 
Lars Eide vil i tillegg holde gratis drop-in kurs for nybegynnere og de som ønsker litt «påfyll». 
 
Storefjell 1001 Resort Hotel er et familieeid hotell i naturskjønne omgivelser på Golsfjellet. 
Mat står i sentrum på Storefjell med bugnende buffeter. Om du har spist for mye så er det 
både et moderne utstyrt trimrom og badeavdeling på Storefjell 1001 Resort Hotel.  
Området rundt Storefjell er fantastisk. Her kan du nyte livet langs godt merkede sykkelveier og 
turstier. Du kan spille golf eller ri innover fjellet på hesteryggen. Fiskemulighetene på 
Golsfjellet og i Tisleidalen er gode. Ønsker du en tur på vannet kan du leie kanoer på 
Lauvsjøstølen eller motorbåter på Oset.  
 
Vi har fått fine hel-pensjonspriser fra kr. 1.040,- pr. person.  
 
For mer informasjon se bridge.no eller ta kontakt med en av oss i staben på Tenerife. 
 

 

 

 
 
  



 

Bilder fra 10 års feiringen 

  

 

 

 

  
  



 

 

Noen bilder 

Her er noen flotte bilder som Lise Kjærnsrød har tatt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotograf: Lise Kjærnsrød 


