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Svært vellykket januarfestival

Årets festival i Los Cristianos på Tenerife hadde en liten nedgang i forhold til fjorårets rekordfestival. I alt
hadde vi 1036 deltakende par i to puljer i løpet av de tre ukene. Takk for denne gang og velkommen tilbake!

Velkommen til nok en Bridgefestival på Paradise Park

Vi ønsker alle våre deltakere hjertelig velkommen til ny Novemberfestival i 2018 som blir arrangert for syvende
gang av Bridge for Alle på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos! Daglige bridgeturneringer og
samtidig holder vi påbyggingskurs for mindre rutinerte spillere.
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and
NBF Bridge Festival
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Bridge for Alle festivaler i 2018
Storefjellfestivalen 2018

NBFs Bridge for Alle-konsept vil også i 2018
arrangere bridge på Storefjell 1001 Resort Hotel.
I tidsrommet 18. – 23. mai vil det bli muligheter
for bridgespilling både på formiddagene,
ettermiddagene og kveldene. Parallelt med
Bridge for Alle går Storefjellsturneringen og det
vil i tillegg bli arrangert Ruter-kurs.

Havnafestivalen – Bridge for Alle
Nøtterøy BK arrangerer festival på Havna på Tjøme etter NBFs Bridge for
Alle konsept. Hele arrangementet går fra torsdag 30. august til søndag 2.
september på Havna feriepark.
Bridge for Alle turneringer fra kl. 10.00 lørdag og søndag. Bridgepub på
kvelden. Påbyggingskurs med spilling og gjennomgang av spill arrangert av
NBF Vestfold.
Parallelt med Bridge for Alle går Havnaturneringen. Det vil også bli
arrangert turneringslederkurs.

Novemberfestival Tenerife
Bridge for Alle på Tenerife arrangeres på Paradise Park Fun
Lifestyle Hotel i november. Her kan man nyte det gode
været på Kanariøyene på et flott 4* hotell. Los Cristianos og
Playa de Las Americas byr på gode strender, shopping, et
utall restauranter og alt annet en sydendestinasjon skal by
på.
Det arrangeres daglige bridgeturneringer og – bridgekurs fra
kl. 16.00 til 19.30.

Norsk Bridgeforbunds Bridge for Alle Januarfestival blir også arrangert i
Los Cristianos, i perioden 7. – 26. januar 2019.
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IX Paradise Park og NBF Bridgefestival
Takk for oss!
For den niende gangen på rad har vi kunnet nyte sol, varme, hyggelig samvær og bridge på
Tenerife Vi har hatt noen færre deltakere i år, sammenlignet med fjoråret, men på det meste var
vi likevel nesten 50 bord, og det har vi all grunn til å være fornøyd med. Den lille nedgangen tror
vi kan skyldes at det ganske tidlig ble opplyst at hotellet var fullbooket i den andre festivaluka. Vi
har også sett en dreiing fra B til A-deltakelse gjennom de siste årene.
Været har stort sett vært ypperlig, særlig de to siste ukene var fylt med sol og varme. Vi
introduserte en ny quiz-ordning i år, der vi samlet oss i Mabel hver onsdag kveld, og skal vi tro
tilbakemeldingene, er det absolutt noe å satse på framover. Teide bar med bridgepub er like
populær som før.
Det har vært knyttet stor spenning til hvordan tilknytningen til Paradise Park og opplegget
framover skulle bli, men vi kan nå berolige alle våre bridgevenner med at det blir en novemberfestival på Paradise Park 12. - 24. november 2018. Det blir dessuten en januar-festival 7.-26.
januar 2019. Sannsynligvis på Paradise Park, eller eventuelt på et annet hotell i Los Cristianos i
kort avstand fra hotellet.
Med festivalen i januar 2019 kan vi feire 10-års jubileum på Tenerife da det er tiende gang vi
arrangerer Bridge for Alle januarfestival i Los Cristianos.
Velkommen tilbake til oss på Tenerife!

Knut Kjærnsrød
Bulletinredaktør

Per Bryde Sundseth
Arrangementsansvarlig

Takk til staben!
Som vanlig har vi hatt en dyktig stab som har sørget for en velsmurt
avvikling. Tom Danielsen (bildet), Are Utvik, Sigmund Bakke, Eli Ann
Bakke og Gøran Forsgren har sørget for at turneringene har glidd
godt. Rita Danielsen, Bjørg Sundseth, Lise Kjærnsrød og Gøran
Forsgren har sørget for dublering av kort, og Sten Bjertnes har
bidratt på flere felter.
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Staben 2018
Årets Bridgefestival er den niende i rekken på Paradise Park. Staben 2018 er en rutinert gjeng –
Knut og Per har stått bak arrangementet av alle 15 Bridge for Alle festivalene som Norsk
Bridgeforbund har arrangert på Paradise Park Fun Lifestyle Hotel i Los Cristianos – seks
novemberfestivaler og ni januarfestivaler. Her er en bildepresentasjon av staben.

Per Bryde Sundseth
Arrangementsansvarlig
15. BfA festival

Knut Kjærnsrød
Bulletinredaktør
15. BfA festival

Sten Bjertnes
Bulletin
8. BfA festival

Tom Danielsen
Turneringsleder
8. BfA festival

Are Utvik
Turneringsleder
8. BfA festival

Gøran Forsgren
Kortdublering/TL
7. BfA festival

Sigmund Bakke
Turneringsleder
2. BfA festival

Eli Ann Bakke
Regnskap
3. BfA festival

Gerd Teigen
Spillsjef
1. BfA festival

«Kortdamene» våre som dublerer kortene
til turneringene. Fra venstre Lise
Kjærnsrød, Rita Danielsen og Bjørg
Sundseth.
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Bridgen i uke 2 og 3
Som vanlig var det høyest deltakelse i uke 2, og vi innledet mandag 15. med 55 par i A og 37 i B. I
A-pulja hadde jeg og makker Per B Sundseth god flyt og endte på toppen, noen poeng foran Arve
og Britt Fredriksen og med Pål Arne Mediå og Olav Molberg på tredje. I B-gruppa kom Harald
Bastiansen og Turid Tøsdal i mål ett fattig poeng foran Geir Westerheim og Bodil Johanne Knutsen
med Grethe Stenehjem og Elisif Reymert på den siste pallplassen. Det var samtidig
simultanturnering med 305 par på landsbasis, og Harald og Turid kapret en flott 13.plass. Geir og
Bodil kom på 19, og vi ble til slutt nr 27.
Tirsdag 16. økte deltakelsen i A til 57 par, mens den sank noe i B til 32. I A vant den velprøvde
kombinasjonen Harald Nordby – Egil Hansen relativt klart foran Ragnar Davidsen – Robert Althe
som i sin tur hadde god margin til Bjørn Sture Valen og Henning Ødegaarden. I B vant brødreparet
Tor Erik og Geir Ståle Karlsen foran Helge Gundersen – Ole Bratt Birkeland med Inger Marie
Johansen og Vilhelm Berge på bronseplass.
17.1 var ny mixdag, og 60 par kjempet om poengene. Harald Nordby tok sin andre seier på to
dager, denne gang i par med kona Ellen Vigmostad. Marginen var liten, kun 1,5 poeng skilte det
ned til Leif Are Fløttum og Elisif Reymert. Knut J. Kaupang og Helga Gustavson ble nummer tre. I
åpen pulje ble det spilt handikap med 27 par på startstrek. Håvard Are og Jo Birger Furulund tok
en klar seier foran Ragnar Davidsen – Robert Althe og med brødreparet Karlsen på den siste
pallplassen.
18.1 var det handikap over hele linjen. I A med 46 par der Arne Steinar Stenersen og Magnhild
Jørgensen tok en overlegen seier foran Erik Engum og Per Reidar Dale. På tredje plass fulgte
Sverre Johnsen og Bjørg Lystad. B-gruppa samlet 31 par, og der tronet til slutt Hanne Hesselroth
og Lene Granum øverst foran Inger Marie Johansen – Vilhelm Berge og Rolf Lassen Lersbryggen –
Wenche Austad Lersbryggen. Det var i tillegg simultanturnering med innlagt landskamp mot
Sverige med totalt 743 par, og best av våre ble Arne Steinar og Magnhild med 24 plass. Inger
Marie og Vilhelm ble nummer 41 og Hanne og lene nummer 42. I spill 13 dukket d opp en sjelden
variant: Sluttkontrakten innbrakte den nette sum av null stikk!
13
 --Nord
7
Alle
KQ764
QJ107652
 J10654
 AKQ7
K10953
J864
5
10932
93
K
 9832
AQ2
AJ8
A84
Øst åpnet med 1 ruter, Syd gikk inn med 1 NT, og Vest prøvde med 2 kløver å vise at han hadde
begge majorfargene. Den varianten var ikke Øst med på, og N-S forsynte seg etter hvert med alle
stikkene og 800 poeng i kassa. Det står minorslem N-S, men den var det ikke mange som hadde
vært i, så uttellingen for Ø-V ble heller mager. I spill 15 misset spillefører en skvissjanse han fikk
opp i hendene:
15
 Q84
Syd
--N-S
J109743
AQJ8
 K952
 A1073
654
AKJ1097
AQ6
5
K54
107
 J6
Q832
K82
9632
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Vest åpnet med 1 kløver, og etter innmelding 1 ruter fra Nord ble Øst spillefører i 4 hjerter. Liten
ruter ut til esset, og hjerter avslørte at den fargen ikke satt pent. Syd kom inn på hjerter dame
og spilte kløver til Nords knekt. Hvis Nord nå tar for esset, er kontrakten sjanseløs, men han
spilte ruter som Øst kastet kløvertaperen sin på. Hvis spilleren nå tar for hjerterstikkene sine, går
inn på spar konge og tar for ruter dame, er Nord skvist i de svarte fargene. Av en eller annen
grunn saket imidlertid spilleren bordets kløver konge på en hjerter, og dermed forsvant
skvissjansen.
19.-20.1 var det klart for den andre
hovedturneringen med 58 par i A og 32 i B. Pål
Arne Mediå og Lars Frøland (bildet til venstre)
tok en grei seier i A foran Frode Tveito – Morten
Hermansen og Egil Hansen – Sigurd Frydenlund. I
B vant Arne Håkon Laberg og Henrik Rønningen
(bildet til høyre) klart, med Per-Oscar Kamberg –
Ole Bratt Birkeland og Dag Eriksen – Stein
Furuseth på de neste plassene.
Spesielle konvensjoner kan være et tveegget sverd, men kan ofte gi forbausende gode resultater.
Harald Bastiansen kunne berette om to stykker fra hovedturneringen fredag, først spill 22:
22
 873
Øst
93
Ø-V
1083
AQ872
 KJ96
 1054
QJ2
107654
K652
A
65
KJ94
 AQ2
AK8
QJ974
103
Meldingene gikk:
Ø
S
V
N
Pass 1 NT 2 ru pass
2 hj pass rundt
2 ruter viste ruter + en høyere farge, og Østs 2 hjerter fortalte om 3 eller flere hjertere og maks
dobbel ruter. Turid Tøsdal traff blink da hun passet ned 2 hjerter i stedet for å melde 2 spar.
Kløver ti ut til Nords ess og kløver syv til kongen. Spar til nieren, ruter til esset og hjerter til
kongen. Ruter dame gikk til kongen, og fra hånden forsvant en kløver. Ruter to til røff, kløver til
røff og hjerter dame til esset. Hjerter 8 til tieren, spar ti ble tatt med esset, ruter ble stjålet på
hånden og spar til kongen ga ni stikk og +12 i protokollen.
Bare to spill senere kom denne:
24
 K43
Vest
A104
Ingen
AQ652
J7
 J1087
2
KJ53
987
97
83
Q108
AK65432
 AQ965
Q62
KJ104
9
Meldinger:
V
N
Ø
S
2 ru pass 2 hj pass rundt
2 ruter viste 4 spar + 4/5 hjerter og 7-10/11 hp.
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Kløver ni ble spilt ut til kongen, og liten spar ble tatt med damen. Hjerter to gikk til Nords ess, og
spar tre ble stjålet. Hjerter til knekt og hjerter konge tok ut trumfen, og kløverne tok seg av
resten. 11 stikk og +14 i kassa denne gang.
I spill 7 satt vi mot Astrid Margrethe Grønnesby som elegant snellet hjem alle stikkene i 4 hjerter.
Hun åpnet med svake to og ble løftet til 4 av makker John Roar Stein.
7
 A753
Syd
KJ9
Alle
Q
AQ754
 1082
 KQJ6
87
Q6
6542
KJ93
KJ108
962
 94
A105432
A1087
3
Jeg valgte kløver knekt ut, ikke heldig skulle det vise seg. Astrid tok bordets dame og kastet en
spar på kløver ess. Deretter krysstjal hun kløver, spar og ruter og var inne på bordet med to kort
igjen. Min makker hadde hjerter dame dobbel, men Margrethe hadde E.10 som tok de to siste
stikkene. Ett eneste fattig poeng ble uttellingen vår, men godt spill skal jo ha sin belønning!
Den tredje uka ble innledet mandag 22. med 41 par i A og 30 i B. Jeg hadde for anledningen slått
meg sammen med Sigurd Frydenlund, og før siste runde ledet vi men ble klart slått av Knut og
Anne Marie Pettersen i innbyrdes oppgjør og måtte nøye oss med sølvet. Jarle Haddeland Bente
Iren Holmen tok tredjeplassen. I B vant Harald Bastiansen – Turid Tøsdal en knusende overlegen
seier foran Grete Mo og Trevor Storm med Inger Marie Johansen og Vilhelm Beyer på de neste
plassene. I spill 20 ga det forbausende mange poeng å foreta et helt normalt utspill:
20
 KQJ7532
Vest
984
Alle
A
K7
4
 A9
AJ752
KQ6
1042
J8753
QJ65
942
 1086
103
KQ96
A1083
N-S meldte seg lett opp i 4 spar, og jeg servet hjerter konge. Makker la styrke, og jeg tok også for
damen. Vi fikk dessuten for trumf ess, men å ta sine tre stikk ga hele +11 i kassa. Mange har nok
spilt ut ruter, og dermed forsvinner to hjertere på hånden.
Tirsdag 23. samlet 41 par i A og 21 i B. Jeg benyttet anledningen til å trene litt med makker Per
Bryde Sundseth, og igjen var jeg i ledelsen før siste runde. Vi fikk en solid pluss, men det var ikke
mulig å stå imot Helge Stanghelle og Gerd Marit Harding som scoret nesten 96 % på de tre
avslutningsspillene. Espen Østli og Tim Nørgård fulgte på tredje plass. I B vant Inger Marie
Johansen og Vilhelm Berge knepent foran Jean Campbell – Ingeborg Haakenstad og Ronny Søttar –
Hilde Skar.
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I spill 16 var det ingen som fant den beste kontrakten 6 kløver:
16
 875
Vest
873
Ø-V
K6532
98
 AQ109632
4
A2
KJ10
--J1098
AK32
J10654
 KJ
Q9654
AQ74
Q7
Hos oss åpnet jeg med 2 kløver, spillesterk som hånden er. Etter 2 ruter fra makker og 2 spar fra
meg, meldte makker 2 NT som viser 5-7 balanserte, men hadde han valgt 3 kløver som viser 5kort farge, hadde jeg hoppet direkte til 6 kløver.
Årets siste mix-turnering 24.1 samlet 36 par, og det var Egil Nerheim og Bente
Iren Holmen (bildet) som sto øverst da vi kom og sa at det var slutt. Vigdis Moen
og Sigurd Frydenlund kom nærmest og Sølvi Nicolaisen og Tor Jostein Hunstad
fulgte på tredje plass. I Mabel ble det spilt åpen pulje med handikapberegning,
og der vant Laila Siltvedt og Wenche Thorstensen foran Petur Ludviksson og
Kirsten Holm. Stein Furuseth og Ivar Barikmo fulgte på 3. plass blant de 22
parene. Det var samtidig nok en simultanturnering der våre par dominerte
fullstendig. 181 par deltok på landsbasis, og Per Heide – Einar Asbjørn Brenne
vant foran Bjørn Fjørtoft og Jostein Nesse. Det var bare så vidt vi ikke fikk alle pallplassene.
Vigdis og Sigurd måtte nøye seg med 4.plass.
25.1 var det handikapturnering over hele linjen. I A-gruppa deltok 33 par, og det ble en overlegen
seier til Bente og Rune Nicolaisen foran Kjetil Ørnes - Øystein Eike og Svein Kaarud – Geir Harald
Moen. Bente og Rune var for øvrig også øverst på scratch-lista. I B deltok 18 par, og her var Liesel
og Per Boman best en liten centimeter foran Pål Dahl og Ingeborg Haakenstad. Inger Marie
Johansen og Vilhelm Berge fulgte på 3.plass.
Den avsluttende hovedturneringen samlet 39 par i
A, og det ble hard kamp om seieren. To par
kjempet om hegemoniet de siste rundene, og Per
Heide og Einar Asbjørn Brenne (bildet til venstre)
trakk til slutt det lengste strået med fire poeng til
gode på Ketil Andre Olsen og Lars Frøland. Tore
Bårdsen og Øyvind Haga tok den siste pallplassen. I
B-gruppa stilte 18 par til start, og her var det i
hvert fall ikke noe snakk om hvor seier skulle
havne. Ronny Søttar og Hilse Skar (bildet til høyre)
hadde til slutt nesten 50 poeng til gode på Harald
Bastiansen - Turid Tøsdal som igjen var 25 poeng
foran Erik Engum og Anne Ringstad.
I spill 16 fikk jeg fin uttelling på 11 stikk i 3 NT, men kunne faktisk gjort det ennå bedre:
16
 64
Vest
Q843
Ø-V
10543
J82
 KJ97
 A10
K107
J62
Q7
AJ82
Q963
AK75
 Q8532
A95
K96
104
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Jeg åpnet med 1 kløver som Vest og etter 1 ruter gikk Syd inn med 1 spar. Nord spilte ut spar til
damen og kongen, og ruter dame fikk seile rundt. Etter å ha testet sitsen i kløver spilte jeg
hjerter til kongen og tok så de svarte stikkene. Syd gikk ned til hjerter ess singel og ruter konge
dobbel, og nå kunne jeg spilt han inn på spar og fått oppspill i ruter for 12 stikk og en
“ensamtopp”. 11 ga imidlertid solid pluss. I spill 31 gjettet jeg feil og måtte ut og reparere:
31
 10532
Syd
63
N-S
K10876
102
 AK8
 J64
AQ108
974
Q43
A95
AK9
7654
 Q97
KJ52
J2
QJ83
Jeg spilte 3 NT på Vests hånd og fikk ruter ut til knekten og damen. Tre ganger kløver viste at den
fargen ikke satt, og Syd forsynte seg med to kløverstikk. Nord kastet sekseren og toeren i hjerter,
og jeg burde nok luktet sitsen, men etter ruter til esset, spilte jeg hjerter til damen. Da Nord
ikke fulgte, var det bare en ting å gjøre: håpe på at Syd hadde spar dame tredje. Han kom inn på
den og måtte spille hjerter slik at jeg fikk to stikk til der og kontrakten.
I spill 35 fikk vi turneringens klareste storeslem:
35
2
Syd
97653
Ø-V
107532
J2
 AJ984
 KQ10763
A82
K
98
AK
AK4
Q963
5
QJ104
QJ64
10875
Det er 13 stikk i både spar og NT, men det er nok noen som må se litt på slemteknikken, for bare
10 av parene nådde storeslemmen i NT samt to i 7 spar. Ett par fikk stampe i 7 hjerter doblet og
fikk + 6 på det.

BRIDGEPUB
Bridgepuben i bar Teide på toppen av hotellet var som vanlig svært populær. Om en ikke ønsket å
spille bridge var det selvfølgelig mulig bare å komme opp for et sosialt samvær, en prat og en
forfriskning.

En kan kose seg med et glass vin og et slag kort i Bridgepuben!
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Oppsummering – Teide
Bridgepuben var populær helt inn mot avslutningen. Selv den siste fredagen var det 5 bord i sving
med Facit-spill, så det er all grunn til å holde på tiltaket. En del morsomme spill har det også
vært. Selv jeg, som ikke frekventerer stedet altfor ofte (trøtt på kvelden), fikk med noen
artigheter. Her var jeg spillefører:
K6
Kn 3
E D 10 6 4
E 7 6 3
 D 10 95 4
E87
E 5 2
8 5 2
K Kn 9 7 3
Kn 10 5 4 2
D 9
 Kn 3 2
K D 10 9 8 7 6 4
K 8
Alle i sonen, og meldingene var enkle:
N
Ø
S
V
1 ru 1 NT 4 hj pass rundt
Vest spilte ut spar, og da jeg la liten i bordet, var 11 stikk klare. Det hadde vært morsommere
med f.eks. ruter ut. Da stjeler jeg på hånden og spiller trumf. Øst kan fri seg i kløver eller trumf,
men jeg spiller alle trumfene til bunns, samt konge, ess i kløver. Med tre kort igjen må Øst holde
spar ess singel og ruter konge dobbel. Han blir spilt inn på esset og må gi ruter opp i saks.
Her fikk Terje Sæbø dreis på spilleføringen, S/N-S
E5
K 7 6 3
E K 10 4
D 10 6
 K D Kn 8 4
9632
4
10 9 5
D 9 6 3
5 2
8 4 2
E Kn 9 5
 10 7
E D Kn 8 2
Kn 8 7
K 7 3
Han åpnet som Syd med 1 hjerter, 1 spar inn fra Vest, og 4 hjerter fra meg avsluttet
meldingsforløpet. Spar konge ut til esset, tre ganger trumf og ruter knekt fra hånden. Vest glemte
å dekke, og på fire ganger ruter ble Terje kvitt sparen sin. Han stjal bordets spar fem og spilte
kløver til damen. Øst kunne ta esset men var innspilt. Enten ble det spar til dobbel renons eller
kløver som kunne løpe til tieren i bordet. 12 stikk ga de fleste Facit-poengene.

I trøtthetens tegn
Når trøttheten kommer sigende, er det ikke alltid like lett å holde orden på hva en har gjort
tidligere. Fra den første hovedturneringen kunne Jan Mikkelsen berette følgende historie om
dette spillet som forekom et stykke ut på kvelden.
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2
Øst
N-S
 54
KJ962
106
9876

 632
Q84
AK82
AKJ

 AQ987
A
97543
43

 KJ10
10753
QJ
Q1052
I første forsøk gikk meldingene:
Ø
S
V
N
2 sp pass pass dobl
Pass 3 hj pass rundt
2 spar var såkalt Tartan med to 5-kort farger. Ikke særlig heldig kontrakt og den gikk da også to
sonebet og minus 20 på spillet. Noen minutter etter dukket spillet opp igjen, den gangen med
mappen snudd, og denne gangen ble det en annen dans:
Ø
S
V
N
1 sp pass pass dobl
2 ru 2 hj pass 2 sp
Pass 3 NT pas rundt
Ruter til damen, kløver til kongen, spar til tieren, kløver til esset, spar til esset og mer spar til
kongen. To kløverstikk og hjerter til esset. Bordet tok de to siste. 10 stikk og + 20. Fadesen ble
oppdaget og minus 20 ble stående!

Nok en “Mabel”-avslutning
Det har blitt tradisjon å avslutte januar-festivalen i konferanseavdelingen i 6. etasje i hotellet.
Slik også denne gang. Vi startet som vanlig spillingen kl 15, en time tidligere enn normalt, og kl
19 var ca 60 av deltakerne på plass i Mabel.
Knut lot seg som vanlig overtale til en liten trall i åpningen, og Per gjorde en oppsummering av
årets tre uker. Deretter var det klart for premieutdeling i begge grupper. I år hadde vi dessuten
en ekstra premie. I forbindelse med Storefjellfestivalen i mai har hotellet der oppe gitt en premie
i hver av gruppene A og B. Torsdagene 11-18-25 har vi spilt handikapturnering, og premiene gikk
til de som sammenlagt hadde høyest prosentscore de tre dagene. I A-gruppa ble det Svein Kaarød
og i B-gruppa Grethe Stenehjem og Elisif Reymert (en premie) som stakk av med den fine
premien, nemlig gratis opphold i dobbeltrom med full pensjon i den tiden festivalen varer, 18-23.
mai.
VI GRATULERER!
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Der ex-presidenter møtes
Det skjer nok av og til at tidligere presidenter i Norsk
Bridgeforbund møtes, men jeg vil tro det er ganske
sjelden at to av dem danner en parkombinasjon ved
bridgebordet.
Torsdag 25. januar skjedde det imidlertid i turneringen
her på Tenerife. Per Bryde Sundseth, president i
perioden 1991-93 og Helge Stanghelle som hadde samme
verv i to perioder, 1995-96 og 2004-08 var blant de 33
parene som spilte handikapturnering den dagen.
På grunn av sitt lave handicap endte de bare på en
forsiktig pluss, men på scratch-resultatet inntok de
bronseplassen.

I spill 19 meldte de som eneste par storeslem i NT og innkasserte maksimale 15 plusspoeng. Det
var ingen kunst å spille hjem kontrakten siden ruteren satt 3-3, og da trengte ikke Helge i Nord
kløver konge i kutt. Det finnes for øvrig en alternativ plan. Spar kom i utspill, og hvis en først tar
seks runder i den fargen og siden hjerter og kløver ess, vinner en også med ruteren 4-2 sammen
med kløver konge på en av hendene. I tillegg kommer den ørlille sjansen at kløver konge sitter
singel bak. Kan noen hjelpe meg med å beregne hvilken av de to sjansene som gir best odds?

Par i hjerter
Bridge for alle er først og fremst ment å være en massemønstring av norske bridgespillere, men vi
setter også stor pris på at stjernene tar seg tid og anledning til å delta. I den første uka av årets
festival fikk vi besøk av en ny nordisk kombinasjon. Vår verdensstjerne Geir Helgemo og den
svenske landslagsspilleren Jessica Larsson har fått varme følelser for hverandre, og stjernene i
øynene var ikke til å ta feil av. De kunne berette at de hadde kjent hverandre lenge, men det var
først for omtrent et halvt år siden at følelsene hadde begynt å blomstre.
Paret veksler på opphold i Jessicas hjemby Stockholm og Geirs bolig i Monaco, ellers bringer
naturligvis bridgen dem verden rundt. Etter at de nå har nytt noen rolige dager på Tenerife, er
det bridgeutfordringer i Frankrike som venter i første omgang.
Vi ønsker lykke til både med forholdet og bridgen og håper vi ser dem igjen i våre turneringer
neste år!
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HCP-turneringer på torsdager
NBF innførte handicap-system (se presentasjon nedenfor) fra årsskiftet 2017/2018. Dette ble
benyttet på Tenerife i begge puljer alle tre torsdagene. Vinner sammenlagt i hver pulje ble
premiert med opphold med full pensjon på Storefjell Resort under Bridge for Alle arrangementet
18.-23. mai.

Sammenlagt Handicapturneringene på Tenerife
A-puljen
Kaarød, Svein
Gran, Bent
Wang, Per H
Moen, Vigdis
Stanghelle, Helge
B-puljen
Reymert, Elisif
Stenehjem, Grethe
Skar, Hilde
Haakenstad, Ingeborg
Bakke, Eli Ann

Vinner A: Svein Kaarød

11.jan
64,24
64,24
60,76
53,35
51,21

18.jan
46,95
47,19
52,56
54,64
53,93

25.jan
57,21
52,45
48,99
52,90
50,73

Sum
168,40
163,88
162,31
160,89
155,87

49,34
49,34
47,84
43,43
48,56

55,07
55,07
54,77
45,84
46,11

51,31
51,31
49,00
57,54
49,78

155,72
155,72
151,61
146,81
144,45

Vinner B:
Grethe Stenehjem og Elisif Reymert

Handicapsystem i NBF
Norsk Bridgeforbund innfører fra årsskiftet 17/18 handikap i norsk bridge. Alle spillere vil da få et
mål på sin egen spillestyrke fra på en skala fra 52 -> 0. Samtidig vil det i klubber og kretser, samt
under Bridge for Alle på Tenerife, bli arrangert handikapturneringer. I disse turneringene vil alle
ha nøyaktig like stor sjanse til å vinne – vinneren blir det paret som presterer høyest over det det
er forventet at de presterer.
Høres det komplisert ut? Fortvil ikke – våre dyktige turneringsledere vil lede deg gjennom dette.
Og under her finner du svar på noen ofte stilte spørsmål:
1. Hvilket resultat kan man forvente av meg og makker?
Når man spiller en handikappturnering vil ditt forventede resultat avhenge av to ting:
- Ditt og makkers handikapp – betegnet som parhandikapp
- Snittet til alle spillerne i turneringen – betegnet som turneringshandikapp
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Dersom du og makker har et lavere parhandikapp enn turneringshandikappet skal dere være
bedre enn turneringen og er forventet å score over middels. Har du og makker et høyere
parhandikapp enn turneringshandikappet skal feltet være bedre enn dere, og dere er forventet å
score under middels.
Men hvor stor differansen er mellom deres parhandicap og turneringshandikappet avgjør hvor
langt over eller under middels dere er forventet å komme. Dersom Geir Helgemo og Tor Helness
spiller sammen har de per i dag et parhandikapp på ca 1. Spiller de i en klubb med
turneringshandikapp 26 er det selvfølgelig forventet at de scorer mer over middels enn to spillere
med parhandikapp 13.
Tommelfingerregel:
Hvor mye over eller under middels du og makker forventes å score på en klubbkveld er cirka lik
halvparten av differansen mellom deres parhandikap og turneringshandikappet.
Eksempler:
Parhandikap
Turneringshandikap
Forventet score
52
35
Ca 41,5 %
52
26
Ca 37 %
40
38
Ca 49 %
40
26
ca 43 %
26
39
ca 56,5 %
10
25
ca 57,5 %
0
40
ca 70 %
0
20
ca 60 %
Merk at tallene over er cirka tall og ikke helt presise – jo lenger fra 50 % man kommer jo mer unøyaktige er tallene. (Feilmargin i
tabellen over er ca 1,5 % på tallene lengst fra 50).

2. Hva betyr mitt handikap?
Handikap er et mål på din styrke som bridgespiller. Jo lavere handikap du har, jo bedre er du.
Norsk Bridgeforbunds handikapsystem starter på 52 og går ned til 0. Alle som kommer rett fra kurs
og meldes inn i NBF gis 52 i handikap. Det er faktisk mulig å få et handikap under 0 – men det er
det, ytterst få personer som vil klare.
Generelt sett vil det se slik ut:
52 – 45: Ferske bridgespillere
44 – 35: Middels klubbspillere
34 – 25: Gode klubbspillere
24 – 15: Aktive turneringsspillere
15 - : Gode turneringsspillere
3. Hvordan justeres mitt handikapp?
Hver gang man har spilt en parturnering som rapporteres til NBF vil handikappet ditt justeres. Om
klubben har spilt handikappturnering eller ikke har ingenting å si – alle parturneringer teller med.
Veldig generelt kan man si at handikappet ditt senkes dersom du har spilt bedre enn forventet
score, og handikappet ditt vil forverres dersom du ligger lavere enn forventet score. Til grunn for
dette ligger det en ganske komplisert matematisk formel, og den skal vi ikke gå innpå her. Men vi
kan ta noen eksempler:
Parhandikap
Turneringshandikap
Forventet score
Oppnådd
Handikappjustering
score
52
35
Ca 41,5 %
45 %
-0,32
52
26
Ca 37 %
52 %
-1,17
40
38
Ca 49 %
62 %
-0,97
40
26
ca 43 %
35 %
0,52
26
39
ca 56,5 %
52 %
0,37
10
25
ca 57,5 %
60 %
-0,12
0
40
ca 70 %
60 %
0,87
0
20
ca 60 %
70 %
-0,63
Merk at antall spill har påvirkning på hcp-justeringen, her går vi ut i fra 27 spill.
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Følgende lille søte:
Etter pass hos Øst åpnet Syd med 1 kløver. "Men har du åpning du, da, makker", kvitret Nord.
"Å, ja, men bare en liten en", var svaret.

Populært med quiz
Blant de utenombridgelige aktivitetene her på Paradise Park, er
utvilsomt Quiz blant de mest populære. Deltakernes dyktighet er det
absolutt grunn til å sette et stort pluss ved, det skal godt gjøres å
sette dem fast på noe som helst. Ekstra populært er det at vi i år har
kjørt Quizen samlet i Mabel på onsdager kl 21.45. Mange deltakere,
stor stemning og løsningsiver. Onsdagen i midtuka, 17.1 var det hele
10 lag på plass med nesten 50 deltakere. Onsdag 24 var antall lag 6
og deltakerantallet nesten 40. Løsningene finner dere på annet sted i
bulletinen.
Den 17. var det Moss & Omegn med Bjørg Lystad, Sverre Johnsen, Svein Markussen, Rønnaug Asla,
Egil og Lise Hansen, Jan og Unni Mikkelsen som gikk seirende ut av duellen med 22 av 25 mulige
poeng. De andre lagene fulgte hakk i hæl – ingen hadde færre enn 18!
Den 24. var det Magnar og Trine Langemyr, Jeanne og Karsten Gill,
Bjørg Sundseth, Anne Marie Esbjug og Thea Hafstad som tronet
øverst med 21 av 25. Heller ikke denne gang var det lavere score
enn 18 på noe lag. Imponerende! På oppgave 5 den siste onsdagen
hadde det dessverre sneket seg inn en feil. Det var spørsmål om
hvem som ble verdensmester på skøyter for menn i 1976. Det skulle
vært 1974 som det sto på mitt opprinnelige utkast. Det var Sten
Stensen som vant det året, mens Piet Kleine ble mester i 1976 som
feilaktig var oppført på oppgaven. Heldigvis hadde det ingen
betydning for utfallet. Ingen hadde verken Stensen eller Kleine som
sine svaralternativer.

QUIZ med svar 17.1
1. Hva måler vi med et barometer?
Svar: Lufttrykk
2. Hvilken norsk forfatter skrev “Naiv. Super”?
Svar: Erlend Loe
3. Hva heter hovedstaden i Etiopia?
Svar: Addis Abeba
4. Hva er en sybaritt?
Svar: En nytelsessyk person
5. Hva heter vulkanen som utslettet Pompeii i 79 e. Kr?
Svar: Vesuv
6. Hvem fikk Nobels Fredspris i 1964 – til da den yngste i historien?
Svar: Martin Luther King
7. Hva betyr det spanske ordet verano på norsk?
Svar: Sommer
8. Hva het kona til Odin i norrøn mytologi?
Svar: Frigg
9. Hva heter hovedstaden i den amerikanske delstaten Utah?
Svar: Salt Lake City
10. Hvem ble olympisk mester på 50 km i Lillehammer-OL 1994?
Svar: Vladimir Smirnov
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11. Hvor lever nebbdyret?
Svar: I Australia
12. Hvem er norsk utenriksminister nå?
Svar: Ine Marie Eriksen Søreide
13. Hva betyr uttrykket “in flagrante”
Svar: På fersk gjerning
14. Hvilken europeisk hovedstad deler navn med en tidligere spansk dronning?
Svar: Sofia
15. Hva slags dyr er Særimner i norrøn mytologi?
Svar: En gris
16. Hvor arrangeres festivalen “Sildajazz”
Svar: Haugesund
17. Hvor kommer osten Gouda opprinnelig fra?
Svar: Nederland
18. Når ble Martin Luther født?
Svar: 1483
19. Hvilken kanal ble bygget av Ferdinand Lesseps og åpnet i 1869?
Svar: Suez-kanalen
20. Hvem skrev operaen Aida?
Svar: Giuseppe Verdi
21. Hva het Norges første dampskip?
Svar: Constitutionen
22. Hvor ligger fornøyelsesparken Liseberg?
Svar: Gøteborg
23. Hva heter artisten Terje Lillegård Jensen når han spiller og synger?
Svar: Jonas Fjeld
24. Hvor var Enhver Hoxa statsleder i perioden 1843 – 85?
Svar: Albania
25. Verdens største i sitt slag ifølge Guinness rekordbok ble bygget i 2013 og er: 18,28 m
langt, 12,8 m bredt og 6,1 m høyt. Hva slags byggverk dreier det seg om?
Svar: Et pepperkakehus

Løsning «Hjernetrim 2»
Oppgave1:
Summen av fem påfølgende tall i tallrekken er 105. Hvilke tall snakker vi om?
Svar: tallene 19-23. Mons Hestnæs hadde turen med seg i trekningen og får en vinvoucher.
Oppgave 2:
Hvis 5 katter kan fange 5 mus i løpet av 5 minutter, hvor mange katter skal det til for å fange 100
mus i løpet av 100 minutter?
Svar: Det klarer de samme 5 kattene. Elisif Reymert og Grethe Stenehjem får vin.
Oppgave 3:
I løpet av 6 dager solgte en bilselger 60 biler. Hver dag solgte han 4 biler mer enn dagen før. Hvor
mange biler solgte han den første dagen?
Svar: Da solgte han ikke en eneste en! Agnethe Hansen Kjensli og Sofie Græsholt Sjødal kom
best ut i trekningen.
Oppgave 4:
Du har tre poser med gullstykker. I to av posene er gullet ekte og hvert stykke veier 100 gram. I
en av posene er gullet falskt, og hvert stykke veier 10 gram mindre. Du har en vanlig vekt til
rådighet og skal med bare en veiing finne ut i hvilken pose de falske befinner seg. Posene er åpne
så du kan ta ut det antall du ønsker.
Svar: Ta ut et stykke fra pose 1, to fra pose 2 og tre fra pose 3. Er de falske i pose 1, vil vekta
vise 590 gram, er de i 2, vil vekta være 580 og i den tredje 570.
Tore Nordberg kan kose seg med en flaske vin.
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Undervisningen i år
Årets undervisning har tidsmessig fulgt samme opplegg som tidligere. Mandager og onsdager 10-11
og torsdager 15-15.45.
Vi har spilt 2-3 spill pr gang med gjennomgang av meldinger, spill og motspill, og det later til å
være en suksessoppskrift. I tillegg brukte vi avslutningsdagen 25.1 til en oppsummering der
deltakerne kunne bringe fram temaer de ønsket utdyping av.
Deltakelsen har vært 5-7 bord, og tilbakemeldingene svært positive. Takk til dere alle sammen,
og vi regner med å kjøre videre i noenlunde samme spor framover!

Knut Kjærnsrød holdt også i år temabasert undervisning mandager
(unntatt 8. januar) og onsdager kl. 10-11 og torsdager kl. 15-15.45.

SPILLETIPS 3
Bruk reservetrumfen
S/Alle

K63
D
K 7 6 2
D 10 9 7 2

 E Kn 8 7 2
K Kn 10 9 4
3
E 8
Igjen spiller du spar uten meldinger fra motparten. Vest spiller ut ruter dame som vinner stikket
og fortsetter med ruter knekt som du trumfer. Hvordan skal du sikre deg dine 10 stikk?
Prøver du å gå på trumfen med spar til kongen og spar til knekten går du bet med denne sitsen:
K63
D
K 7 6 2
D 10 9 7 2
 D 10 4
95
E 8 5
7 6 3 2
D Kn 10 8
E 9 5 4
K 6 3
Kn 5 4
 E Kn 8 7 2
K Kn 10 9 4
3
E 8
Spill i stedet hjerter. Vest tar for esset og presser på med ruter. Nå satser du på trumfen 3-2 og
tar konge og ess i fargen. Deretter setter du fart på reservetrumfen hjerter. Vest kan stjele en
eller annen gang, men fire kløvere forsvinner på bordet, og du får ditt tiende stikk med en
kløverstjeling.
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Golf i januar
Los Palos har vært flittig besøkt i hele perioden, men vi har ikke fått rapporter om noen “hole-in-one”
i år. Hans Kristian Siltvedt har antakelig vært nærmest, ca 8 cm unna på hull 9 på tirsdag i den siste
uka.
Det har vært en del aktiviteter også på de større banene som Amarilla og Las Americas, uten at vi har
hørt om kanonresultater derfra heller. PÅ Los Lagos fikk vi tre plasser søndag den 21. gjennom
Scandinavian Golf, samt at to stykker bestilte og fikk plass på eget initiativ.
Vi uttrykker dessuten vår dypeste medfølelse med spilleren som spilte 18 hull på Los Palos uten å
være på fairway eller green etter utslaget. 99 slag ble resultatet. Better luck next time!
Vi minner om at de som kan tenke seg å spille mesterskapsbanen på Adeje i november eller neste
januar, må være tidlig ute. Det kan lønne seg å bestille allerede nå, for banen er utrolig godt besøkt
til tross for den ganske voksne prisen.

Dyrt – men flott!
Lise og jeg tok på oss spanderbuksene og spilte golf på mesterskapsbanen på Adeje. Henrik Lunde og
Jean Campbell gjorde oss selskap, og vi hadde en kjempefin dag som for øvrig også var min bursdag.
Greenfee + golfbil gikk for oss på den nette sum av 244 Euro, så det blir nok ikke noe hverdagskost å
dra dit. Banen var i utmerket stand, og utsikten over Atlanterhavet kunne ikke vært bedre. Når
ballene også til en viss grad rullet min vei, kan ikke være annet enn fornøyd. Skulle noen være fristet
til å kopiere, kan jeg informere om at du må være ute i svært god tid – det er ikke mange hull i
startlista.

Takk til Lise Kjærnsrød for flotte bilder.
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Sydlandsk stemning

Fotograf: Lise Kjærnsrød
Fra Jean og Marit Perrone har vi fått tips om en flott tur til:

El Barranco del infernio – “Helvetes-kløften”
En fantastisk flott og spennende tur på fine, oppbygde stier, lett å gå, og det tar ca 1t 30 min fram og
litt mindre tilbake. Ca 6 km tur-retur. Buss 447 fra Los Cristianos til Adeje (ca 30 min fram og 45 min
tilbake). En når fint tilbake til starten på bridgen.
Det bratteste er å gå fra bussen til billett-kiosken. Man må betale 8 Euro hver, ta med
identifikasjonspapirer og gode sko, og vi får låne hjelmer for turen (obligatorisk). Etterpå er det en
koselig restaurant med flott utsikt, kjent for sin gode kylling.
Gå ganske tidlig, billettkontoret er åpent fra kl 08.30. Det er en begrensning på 200 personer pr dag,
så det kan lønne seg å bestille på forhånd: 922-782-885.
GOD TUR!
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La Gomera, januar 2018
La Gomera er den nest minste av alle Kanariøyene og kanskje den mest spesielle.
Den er som de andre Kanariøyene, en vulkanøy med dype, spennende og bratte daler. Videre har
den en spesiell natur med tørt og varmt klima langs mye av kysten og en nesten dyster urskog av
laurbærtrær rundt den fuktige toppen av øya. Denne laurbærskogen skriver seg helt tilbake fra
tertiær tiden (mellom 65 og 2 millioner år tilbake). Hele skogen er nå fredet som en
nasjonalpark.
Det bodde ca. 40.000 mennesker på La Gomera i 1990 mens det i dag kun er igjen i overkant av
20.000. Årsaken er den nesten totale mangelen på arbeidsplasser utenom landbruk. Å dyrke i La
Gomeras bratte dalsider med titusenvis av små terrasser er både slitsomt og lite lønnsomt.
Derfor har særlig den yngre del av befolkningen tatt steget over til Tenerife som kan by på
arbeidsplasser innen både turisme, industri og handel. Mange pendler med den store fergen til
Fred Olsen som bruker nøyaktig en time på overfarten.
Det følgende er en kort beretning, på oppfordring av Knut, om vår en dags besøk på La Gomera
med engelsktalende guide fra selskapet Viajes NERE IZERDIE (www.nereizerdie.com)
Forberedelsene
Vi bestilte vår tur i hotellets resepsjon. Der kostet den 66 euro. Det viste seg å være dyrt. Den samme
turen kunne vi få ved å bestille den på strandpromenaden like på vestsiden av ”tunellen” under veien
ned til havnen. Der kostet den 52 euro.
Turen var meget vellykket. Den viste seg å være et godt valg i forhold til den uheldige opplevelsen
ekteparet Bomann hadde året før. De deltok på en reklamesponset tur til halve prisen.
Vi ble hentet nedenfor hotellet, rett vis á vis butikken der. Vi hadde fått råd om å ta gode sko og
varme klær til vandringen i den kjølige laurbærskogen. Det var også på forhånd understreket at alle
måtte ha med seg pass på turen.
Selve turen
Bussen startet kl. 07:55 og plukket opp gjester fra to andre steder på veien ned til havnen. Der var
det stopp og bussen forsvant. Vi ventet. Ingenting skjedde. Det gikk et kvarter, så en halv time.
Masse turister på vei inn mot fergen som skulle gå kl. 09:00. Endelig kom det en svært stresset guide
med en stor buss og masse turister. Han fortalte at de var blitt kraftig forsinket fordi de måtte snu da
det ble klart at en av gjestene hadde glemt sitt pass. OK, vi som hadde ventet i uvisse, aksepterte
forklaringen. Inn i terminalen for å hente billetter og for å få en orientering. Guiden, som først
fremsto som stresset og uryddig, viste seg å være meget kunnskapsrik og morsom. Han sa masse rare
og morsomme ting, og han pratet hele tiden. Han gjentok ofte og forsikret seg om at alle hadde
forstått det han sa. Han var fra Gran Canaria, rundt 40 år og snakket bra både engelsk og tysk. De som
får denne guiden på en tur, er heldige.
Fergen gikk presis kl. 09:00, og ved ombordstigningen scannet de alle pass. Fergeselskapet er nok
forpliktet til å ha oversikt over alle som går om bord. Dette var en utmerket og effektiv måte å få
registrert denne informasjonen på.
Vi kom om bord i en hurtigbilferge som seilte over på en time. Den var innredet stort sett som et
kjempefly med masse flyseter. I tillegg var det noen vanlige sittegrupper, fire gode stoler rundt et lite
bord. Tre bardisker med utsalg av mat og drikke var det også om bord. I tillegg et lite utedekk.
Vel fremme i hovedstaden San Sebastián de La Gomera ble vi loset inn i en to etasjes buss. San
Sebastián er en liten, ren og koselig by som vi så bare litt av mens vi kjørte igjennom.
Etter kort tid var vi oppe i den trange, tørre dalen som leder ut fra hovedstaden. Den bød på svingete
vei og fantastisk utsikt til høye fjell og bratte dalsider med meget begrenset vegetasjon. Først et lite
fotostopp, så til en liten, sliten taverna hvor vi kunne kjøpe nasjonaldrikken gomeron for 2 euro. Det
var en hjemmelaget blanding av grappa og palmehonning. Palmehonning fikk de ved å
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tappe saften av et spesielt palmetre som nesten utelukkende vokser på La Gomera. Når de kokte opp
denne saften, ble den til det de altså kalte palmehonning. 2 euro var dyrt for et lite beger med en
«jaegermeisterlignende» drikk. Damen så fattigslig ut og var blid og hyggelig. Hagen hennes var en
liten skråning med terrasser hvor det sto noen palmetrær, et par bananplanter og diverse andre
vekster. Huset med den lille tavernadelen så veldig slitent og dårlig ut, og det var utrolig rotete rundt
i bakgården. Det hele vitnet om et slitsomt liv med lite velstand.
Etter hvert kom vi opp i høyfjellet og kjørte gjennom et par tunneler. På andre siden av dette fjellet
åpenbarte seg en ny, grønn og vakkert dal med et helt annet klima. Vi var nå på nordsiden av øya.
Nesten nede i dalbunnen, nær en by som heter Hermigua, gjorde vi et stopp ved en butikk og et lite
botanisk museum. Her fikk vi en liten orientering om de fleste sydfrukter som vokser der. Vi så både
mango-, appelsin-, banan-, fersken-, ananas-, papaya- og avocadotrær. Det som gjorde mest inntrykk,
var orienteringen om bananplanten. Den er toårig. Planten vokser opp det ene året, gir bananer det
andre året og blir hugget ned før den rekker å bli tre år. Det andre året «føder» den imidlertid fra
roten to eller tre «døtre» samtidig som den setter frukt. Det kan på mange måter minne litt om vår
jordbærplante som skyter ut stiklinger etter et par år. Disse stiklingene blir opphav til nye
jordbærplanter, mens de gamle produserer bær i kun to, tre år før de fjernes. Banandøtrene vokser
opp til voksen plante og produserer bananer allerede året etter «fødselen». De må imidlertid tynnes
ut, ikke alle døtrene får vokse opp. Den store hanblomsten sitter ytterst på bananklasene og spiller en
beskjeden rolle.
Etter en liten pause ved den lille butikken nær museet, gikk turen opp mot fjellene igjen til en av de
få restaurantene på La Gomera, nær landsbyen Las Rosas. Restauranten lå høyt og fritt og vi hadde en
fantastisk utsikt til havet langt nede og over til Tenerife og ringen av tåke rundt vulkanen Teide som
stakk opp over skyene. Et flott syn.
Maten vi ble servert besto av en suppe og valgfritt fisk eller kylling. Ikke spesielt raffinert, og vi fikk
servert lokal rødvin. Rødvinen var lett, men slett ikke verst, og vi kunne drikke så mye vi ville.
Etter maten kom høydepunktet på turen, «El Silbo». El Silbo er det verdensberømte plystrespråket
som bare finnes på La Gomera. Det er en unik kommunikasjonsform hvor man med plystrelignende
lyder kan samtale over lange avstander, fra fjell til fjell tvers over dalen. Dette ble demonstrert på et
par måter i restauranten gjennom den kreative og dyktige guiden. Han startet med å fortelle litt om
El Silbo. Så demonstrerte han det ved å fremfører forskjellige setninger som folk foreslo. For
eksempel «I love you». Så gjentok han med pipende plystretoner så vi tydelig hørte at han sa «I love
you». Vi så også på munnen hans at han sa dette, og vi trodde først at han var helt rå som kunne si
setningene med en slags plystrestemme. Han fremførte en ti – tolv setninger på denne måten. Så kom
det plutselig rett bak ham, frem en ung dame som var kilden. Hun plystret alt han sa, helt forståelig.
Han bare mimet og fikk oss til å tro at det var ham. Teknikken er altså at de kan plystre frem alle
lydnyanser som vi kan få frem med vår stemme.
Deretter ba han flere om å gi fra seg ting, klokker, etc. som han gjemte på forskjellige steder. Dette
så plystredamen, men en annen dame blant betjeningen fikk ikke se hvor han gjemte tingene. Så
«fortalte» plystredamen til hun som ikke visste, hvor hun skulle lete. Hun plystret en hel masse, for
oss uforståelig, på spansk mens damen som ikke visste, gikk rundt og fant hver eneste ting etter hvert
som plystredamen ga henne anvisninger på plystrespråket.
Det hel var virkelig imponerende. Guiden fortalte at man på La Gomera var bevisst på å opprettholde
kunnskapen om denne plystreteknikken. Derfor har alle elevene på skolene på La Gomera to timer i
faget El Silbo hver uke.
Etter lunsjen gikk ferden enda høyere opp i fjellene til den omtalte laurbærskogen. Det var en
underlig opplevelse å komme inn i dette området. Tåke og fuktighet dominerte. Fordi skogen var
fredet, fremsto den som en ekte urskog. Det lå gamle trær som bare hadde falt sammen og lå der de
hadde falt. Området var veldig frodig. Vi gikk en liten tur på en halv times tid rundt i skogen.
Laurbærtrærne dominerte fullstendig, men det var små områder med annen vegetasjon. Blant annet
så vi den lokale varianten av løvetann. Den lignet på vår løvetann, men hadde form av en busk,
nesten et lite tre. Turen gikk langs en gangsti begrenset av rekkverk, og det var ikke lov å gå ut i
terrenget. Temperaturen lå vel på en 12 – 15 grader, og tåken ga fra seg fuktighet i form av noen små
dråper. Det var fint å ha gode sko og en varm jakke på den lille turen.

Bridge for Alle 2018
Tenerife 8. – 27. januar.

Tilbake i bussen kjørte vi videre til et lite museum inne i fjellene. Det lå på en fjellrygg med dype
daler på begge sider. Der kunne vi se hvordan tåken steg opp fra den ene dalen, for så å «renne» forbi
oss i stor hastighet og ned i den andre dalen. Museet viste film, bilder og tablåer som dokumenterte
den gamle kulturen på La Gomera. Det var også en liten botanisk hage der med lokale blomster og
planter som guiden kunne berette interessante ting om.
Etter en liten kaffepause ved museets lille kafe, tok bussen oss videre til «Rocke Agando». Det var en
eldgammel vulkan hvor sidene var erodert bort, slik at bare kjernen sto igjen. Den var som en
kjempemessig søyle. Den hadde samme form og nesten samme størrelse som Sukkertoppen i Rio de
Janeiro. Den var veldig høy og med stupbratte sider ned mot dalen. Dessverre lå tåken rundt toppen,
så vi kunne ikke se hele fjellet, men vi fornemmet at det var en kjempe av en steinsøyle, Kanskje
tusen meter høy og to – tre hundre meter i diameter. Imponerende.
Dette var siste severdighet på turen med unntak av å se svingete veiene ned mot San Sebastian igjen.
I det området lå det tusenvis av terrasser som var lagt opp av stein, men som nå var forlatt og lå
brakk. Et litt sørgelig og vemodig syn. Fra veien så vi også ned til Playa Santiago langt borte på
sydsiden av øya. Guiden fortalte at det der lå et luksushotell bygget av skipsreder Fred Olsen fra
Skandinavia. Nordmennene om bord i bussen ropet omtrent i kor: «Not Scandinavia, Norway).
Hjem igjen
Vel nede i San Sebastian gikk vi i aftensolen igjen om bord i fergen til Los Cristianos som la fra kai kl.
17:00. Fra kaien i Los Cristianos vandret vi opp i byen og kom oss hjem på egenhånd. Vi fikk tilbud om
buss, men fryktet at den ville kjøre innom en hel bråte hoteller i Las Americas før vi kom frem til vårt
hotell Paradise.
Vår konklusjon var at vi hadde fått mye for pengene, og at turen var absolutt vellykket.
Med hilsen fra Inger og Tore Nordberg.

Rocke del Conde
Vi var så heldige å få forfatterne av tur- og blomsterguiden: Blant tinder og taginaster på Tenerife til
å arrangere en fottur til Roque del Conde.
Et par bilder fra turen:
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Humoristisk?!

Ett år med bridge av Daniel Gullberg
Daniel Gullberg er en av de unge fremadstormende svenske spillerne. Daniel er i slutten av 20-årene
og har flere gode internasjonale plasseringer i juniorklassen. Han spilte på det vinnende svenske laget
i Åpent VM for juniorlag 2015. Samme år spilte han for Sverige som tok sølv i juniorklassen i EM for
ungdomslag i Tromsø.
Daniel Gullberg hadde et sabbatsår fra sine studier i sesongen 2012-13 og spilte mye bridge. I sin
første bok så får vi del i mange interessante spill. Han deler med oss de tre verste konvensjonene
etter hans mening.

Pris: 160,- kr

Boken fås kjøpt i Bridgebutikk Ullevål.
Fra den svenske introduksjonen til boken
Ett år med bridge av Daniel Gullberg
En av våra internationella stjärnor, Daniel Gullberg, debuterar med Ett år
med bridge. Över 200 sidor varvar Daniel tankar om de flesta aspekter av
spelet och bjuder på massor av intressanta och mångfacetterade givar.
Därutöver listas bl a bridgens bästa respektive sämsta bud. Essfrågan får
sig en rejäl känga. Den beslagtar ett värdefullt bud när utrymmet är
knappt och sätter dessutom handbojor på den ena spelaren. Därför är det
den näst sämsta konventionen i världen. Den allra sämsta konventionen?
Läs boken!
Antal sidor: 200. Utgiven år: 2016.
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David Bird
Her presenterer vi tre gode bøker av David Bird som er kommet de siste årene. Du får kjøpt de i
Bridgebutikk Ullevål.
Fra den svenske introduksjonen til boken
Winning Duplicate Tactics av David Bird är en bok som alla som
vill vinna partävlingar bör läsa.
För att bli framgångsrik i partävling, måste du anpassa din
budgivning efter tävlingsformen. Det gäller att veta när man ska ta
en risk och bjuda med frenesi eller när det är läge att agera mer
konservativt. Det gäller att veta vilken medicin som är den rätta
vid olika tillfällen.
Också som spelförare och motspelare möter du samma dilemma.
Ska du riskera kontraktet i din jakt på ett övertrick? Ska du som
motspelare riskera att ge spelföraren ett extra stick i förhoppning
om att kunna straffa kontraktet?
Antal sidor: 238. Utgiven år: 2014.
Fra den svenske introduksjonen til boken
Alla läroböcker har ett standardråd i sang: att spela ut sin längsta
färg. Men hur bra är det? Finns det kanske andra saker att tänka
på?
David Bird bad sin vän, bridgepartner och tidigare kollega i
datorbranschen Taf Anthias att skriva ett program för att
undersöka lämpliga utspelsstrategier i sang, för att se om det är
skillnad i sang på olika nivåer. De undersökte sedan ett stort antal
händer. För varje hand gav programmet 5.000 givar, som det sedan
spelade igenom, för att se vilket utspel som gav bäst resultat i det
långa loppet. Eftersom det är skillnad mellan olika tävlingsformer,
skiljer författarna mellan de utspel som oftast straffar kontraktet
(bäst i fyrmanna) och de som vinner flest stick i genomsnitt (bäst i
partävling). Resultatet, som återges i Winning Notrump Leads, är i
stora delar överraskande.
Antalet sidor: 200. Utgiven år: 2011.
Fra den svenske introduksjonen til boken
Winning Suit Contract Leads är David Birds och Taf Anthias andra
bok på samma tema. I den första boken, Winning Notrump Leads,
undersökte de med datorhjälp vilka utspelsval som var de bästa i
sang. I denna bok handlar det istället om trumfkontrakt. Författarna
skiljer på de utspel som oftast straffar kontraktet, som de kallar bäst
i fyrmanna och de som vinner flest stick i genomsnitt, som de kallar
bäst i partävling. Bird och Anthias är själva förvånade över en del av
sina slutsatser. Ett bra exempel är det förakt, som många visar mot
utspel från två hackor, men som Bird & Anthias visar fungera bra
gång på gång.
Antal sidor: 233. Utgiven år: 2012.
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Bridgebøker på dansk:

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».
I del 1 får man 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.
Boken vil være til salgs i Bridgebutikk Ullevål for 350,- kr + porto/forsendelse.
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.
Nå har Lars Blakset sammen med sin bror Knut kommet med en ny
bok (også i «hard cover») om spilleføring Spil Bedre.
Spil Bedre handler om spillet av kortene i bridge – verdens
vanskeligste og mest fascinerende kortspill. Boken starter med
det helt elementære. Leseren får en grundig gjennomgang av de
enkelte elementer i spillet og lærer å sette dette sammen til en
samlet spilleplan.
Vanskelighetsgraden stiger gradvis i boken til den rundes av med
noen av de mer avanserte emner innenfor spilleføring.
Boken vil være til salgs i Bridgebutikk Ullevål for 300,- kr + porto/forsendelse.

Spill med i en stor turnering hjemme hos deg selv
Fasitkortstokker
Nå kan du ved hjelp av Fasitkortstokker spille med i en stor
turnering hjemme i din egen stue. Etter ferdigspilt spill kan du
sammenligne scoren din med resultatene fra en turnering. I alt
11 forskjellige med 48 spill på hver.
Pris: 130,- kr pr stk
1.100,- kr for alle 11
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Vi takker for samarbeidet med

Gourmetland
som 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, Love India og Mamma Mia(begge i
senteret nedenfor hotellet), gir de 20 % rabatt, og 15 % på de andre restaurantene. Av disse nevner vi
spesielt Love India som ligger i Las Americas – meget god mat og fin service.

