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Her ser vi vinnerne av den første hovedturneringen. 
Geir Harald Moen og Vigdis Moen fra Kirkenær BK flankert av 

Bridge for Alle sjefene Per Bryde Sundseth og Knut Kjærnsrød. 
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Tredje Paradise Park og NBF Bridgefestival 

We are in gang!! 
 

Som vanlig hilste Tenerife oss med sol og plenty plussgrader da vi ankom, og den tredje NBF og 

Paradise Park Bridge Festival ser så langt ut til å være begunstiget med samme velviljen fra 

værgudenes side som de to forgående. 

 

Vi er noenlunde samme antall deltagere som i 
fjor, og for å slippe et overbefolket rom som vi 
opplevde til tider forrige gang, spiller vi nå 
både i kongressalen i 6. etasje og i restaurant 
Atlante som ligger ved det borteste 
svømmebassenget. Adkomsten dit går forbi de 
andre bassengene og gjennom en port som kan 
åpnes med romnøkkelen. Hotellet har skiltet 

veien. B-gruppa spiller i Atlante og A-gruppa i 
kongressalen. 
Vi håper oppholdet blir like trivelig for dere 
som det har vært de to foregående årene, men 
skulle det være noe å sette fingeren på, er det 
bare å ta kontakt så skal vi prøve å få rettet 
det opp så godt det lar seg gjøre.

 
 
 

 
Knut Kjærnsrød 
Bulletinredaktør 

 
Per Bryde Sundseth 
Arrangementsansvarlig 
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Gratulerer Vigdis og Geir Harald!! 

 

Årets første hovedturnering ble spilt fredag 6. og lørdag 7. januar og samlet åtte bord i en 

pulje. Kåre Høiness og Kåre Wivestad gikk hardest ut og ledet de første fire rundene før Vigdis 

og Geir Harald Moen overtok og overnattet som ledere foran Knut Daffinrud - Jan Kvarme og 2x 

Kåre. 

 

 

I lørdagens første runde overtok Knut og Jan ledelsen som de 
holdt i flere runder. Det jevnet seg ut på slutten, og i aller siste 
runde var det toppoppgjør mellom Vigdis og Geir Harald og Knut 
og Jan. Den runden gikk imidlertid klart i favør av de 
førstnevnte, og dermed tok de en klar seier med 86,9 poeng 
over middels. Knut og Jan ble også forbigått av våre svenske 
venner Adam Kovasznay og Leif Bengtson som knep sølvet med 
ett poengs margin. Den fjerde og siste premieplassen gikk til de 
tidlige lederne Kåre og Kåre. 
I det aller siste spillet kunne Knut ha prøvd å snike seg til et 
stikk for å vinne 4 spar: 

  K 7 6 

  Kn 10 3 2 

  D 

  E 10 8 5 4 
 

5 4    Kn 10 

9 7 5   E K D 4 

E 6 5   K Kn 10 7 3 2 

K D 9 6 3   2 

  E D 9 8 3 2 

  8 6 

  9 8 4 

  Kn 7 
Med ingen i sonen åpnet Jan i Syd med Multi 2 ruter, og etter 
at Vigdis og Geir Harald hadde meldt ruter til 4-trinnet (som 
står) havnet Knut i 4 spar. Det kom hjerter ess og konge ut og 
skift til kløver som tok med seg dame og ess. Hvis Knut nå 
spiller hjerter ti, er det fort gjort å ikke dekke som Øst, og 
dermed forsvinner kløvertaperen. Siden er det en smal sak å 
spille en ruter og ta resten på krysstjeling. Knut valgte å 
spille safe på en bet ved å fortsette med kløver, og dermed 
endte det med et tilnærmet middels spill. 

 

Vinnerne Geir Harald og Vigdis Moen 

 
Nr. 3 Knut Daffinrud og Jan Kvarme 

 
Nr.4 Kåre Høiness og Kåre Wivestad 
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På dette spillet klarte ikke et eneste par å melde den opplagte slemmen i hjerter: 
 

   Kn 7 5 3 

   E K Kn 10 

   K D Kn 10 

   7 

K D 10 4     E 9 8 6 2 

7 6      5 

E 4 2      8 7 6 5 

D 4 3 2     9 8 6 

   - 

   D 9 8 4 3 2 

   9 3 

   E K Kn 10 5 
 
Ingen er i sonen, og Øst er giver. Syd åpner i 2. hånd med 1 hjerter, og Vest enten passer eller 
dobler opplysende. Kan du nå som N-S finne en noenlunde trygg vei til hjerterslemmen? 
Leverer dere inn et godt forslag som manøvrerer til den trygge havnen, kan det vanke en aldri så 
liten påskjønnelse. 
 
 
 

Resultater første hovedturnering: 
Pl. Navn      Score  % 

1 Vigdis Moen - Geir Harald Moen   86,9  63,8 

2 Adam Kovasznay - Leif Bengtson   63,7  60,1 

3 Knut Daffinrud - Jan Kvarme   62,6  59,9 

4 Kåre Høiness - Kåre Wivestad   56,3  58,9 

5 Sten Bjertnes - Bjarne Erlandsen  53,9  58,5 

6 Elisif Reymert - Vibeke Koren   33,7  55,4 

7 Per Guneriussen - Berit Eidsmo   27,1  54,3 

8 Solveig Sti - Margareta Nachmanson  25,9  54,1 

9 Gøran Forsgren - Eva Berg   -10,3  48,4 

10 Grethe Stenehjem - Helga Jonstang  -15,9  47,5 

11 Leif Åge Bergseng - Knut Kjærnsrød  -26,7  45,8 

12 Erling Asserson - Britt Hildeng  -48,9  42,2 

13 Kari Joukoff - Sverre Christoffersen  -62,7  40,0 

14 Kathleen Farreen - Patrick Farreen  -64,4  39,8 

15 Sissel Fagerli - Inger Lise Dege  -76,6  37,8 

16 Laila K. Siltvedt - Liv Kongelf  -107,4  32,9 
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Mesterspilleren Roger i aksjon 
 
I årets bulletiner vil mesterspilleren Roger stå for underholdningen. 

Roger har et bedre forslag 

- Jeg har en følelse av at jeg kunne ha gjort det bedre, sa Bias etter spillets slutt. 
- Den følelsen er helt riktig, sa Roger. – Spillet er 100 % opplagt, bare du starter riktig. 
La oss se på de to hendene: 
 
 

 Roger 

  E 7  

  D Kn 9 6 3 

  E Kn 9 

  8 5 3 

  

 - 

 E K 10 7 4 2 

 8 5 3 

 E Kn 10 9 

 Bias 

 
Giver: Bias, alle i sonen. 
 

Bias Stein Roger Jan 

1 1 3 3 

4 4 5 pass 

pass pass   

Stein startet med spar Konge, og nå spør vi Dem, kjære leser: Mener De også at spillet er 100 % 
opplagt? Er det for eksempel ikke avhengig av snill sits i kløver? 
 Bias mente det. Han stakk spar Konge med esset, stjal spar 7, trumfet ut og spilte kløver og knep 
med nieren. Stein kom inn på Damen og skiftet til ruter. Bias stakk med esset på bordet, og prøvde 
en ny kløverfinesse, men akk! Stein hadde Kongen også, og dermed var beten et faktum, idet Bias 
også måtte miste et ruterstikk.   
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Rogers løsning 

Fordelingen: 
    E 7   

    D Kn 9 6 3   

    E Kn 9   

    8 5 3   

 K D 9 4 3 2     Kn 10 8 6 5  

 8    5 

 6 4 2     K D 10 7 

 K D 2    7 6 4 

   -   

   E K 10 7 4 2   

   8 5 3   

   E Kn 10 9   

- Jeg var nå uheldig med sitsen da, sa Bias. – Men likevel skulle jeg ha klart meg, mener du? 
- Ja jeg mener det, sa Roger. Poenget kommer allerede i det første stikket. La Jan beholde stikket 
for spar Konge! Selv legger du en ruter. Nå skifter vel Stein til en ruter. Du tar esset, innkasserer 
spar ess og kaster nok en ruter. Så stjeler du en ruter, inn på bordet med trumf, ny ruterstjeling og 
atter inn på bordet via en trumf. Dermed er opplegget til den perfekte eliminasjon fullendt: 

     - 

     D 6 3 

     - 

     8 5 3 
 

 D 9 4       Kn 10 

 -        - 

 -        K 

 K D 2       7 6 4 
 

     -  

     E 10 

     - 

     E Kn 10 9 
 
- Inne hos meg trekker du kløver 3 og kniper med nieren. Stein kommer da inn på Damen, men nå 
sitter han ille til. Uansett hva han returnerer må du få resten.  
- Ja så sannelig, måtte Bias innrømme. – Og i grunnen så enkelt” 
- Ja, det har du rett i. Men trøst deg: Mange andre hadde også gått bet i dette spillet. For når alt 
kommer til alt var eliminasjonspoenget ganske godt skjult. I alle fall for en alminnelig spiller… 
føyde Roger til med et smil.  
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Spilletips 2 – 2012 

Hold den farlige hånden ute! 

 

Dagens spilletips er et velkjent tema for 
ekspertspillere, men dette er noe vi alle kan 
benytte oss av. 
 

6 5 

Kn 10 6 

K 9 6 5 

Kn 10 4 2 
 

K 9 2 

E D 8 

E 10 3 2 

E K D 
 
Med alle i sonen har meldingene gått: 
V  N  Ø  S 
2 sp  pass  pass  dobl 
pass  3 kl  pass  3 NT 
pass rundt 
Vests 2-åpning var svak. 
Øst stakk Vests utspilte spar dame med esset 
og spilte treeren tilbake. Hvordan bør det 
spilles? Først og fremst kan du like gjerne 
stikke med spar konge i stikk to siden Vest er 
markert med 6-kort etter åpningen.  Du har 
åtte stikk og trenger minst ett til. Det kan du 
få med hjerterfinesse, men det sikreste er å 
spille på ruteren etter først å ha tatt de tre 
kløverhonnørene. Vest følger med en liten 
ruter, og du legger nieren i bordet. Øst stikker 
med knekten, men har ingen spar å spille. 
Hjerter i retur tar du med esset, og spiller en 
ruter til kongen. Ø-V hadde: 
 

D Kn 10 8 7 2 E 3 

K 5 4  9 7 3 2 

4   D Kn 8 7 

8 5 3   9 7 6 

 

 
 
Knut vil også i år komme med spilletips i alle 
bulletinene. Knut holder også temabasert 
undervisning mandag kl. 10-11, tirsdag og 
torsdag kl. 15-16. 
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Temabasert undervisning 

Det har vært stor interesse for undervisningen de to gangene vi har vært på Tenerife, og det 

blir tilbud også i år. Vi fortsetter med tre økter pr uke, men gjør en liten vri. Ved evalueringen 

sist kom det fram at flere ønsket undervisning på formiddagen, og vi legger derfor inn en økt 

på mandager fra 10-11. 

Dermed blir undervisningstidspunktene slik: 
  
Mandager:  10-11 
Tirsdager:  15-16 
Torsdager:  15-16 
 
Innholdsmessig blir det også en liten vri. Det 
blir fortsatt lagt opp til emner av allmenn 
interesse, men denne gangen avslutter vi hver 
økt med å gjennomgå to spill som i hvert fall 

delvis har tilknytning til dagens emne. Det blir 
dessuten slik at jeg i uke 3 og 4 legger opp 
undervisningen med det jeg kaller ”klassens 
time”. Det betyr at her går det an å melde inn 
emner en ønsker belyst, enten på forhånd eller 
når timen starter. Det kan være ting vi har 
snakket om tidligere eller andre emner. 
 
VEL MØTT! 
Knut Kjærnsrød 

Programmet: 
 

Dag/dato Tema 
Mandag 9.1 Grunnsystem I 
Tirsdag 10.1 Grunnsystem II 
Torsdag 12.1 Åpnerens gjenmelding 
Mandag 16.1 Doblinger 
Tirsdag 17.1 Finesser 
Torsdag 19.1 Klassens time 
Mandag 23.1 Sterke åpninger 
Tirsdag 24.1 Dekke/ ikke dekke 
Torsdag 26.1 Klassens time 

 
 

Konkurranse 

I bridgepuben på takterrassen vil vi, på tirsdags- og fredagskvelder, ha en liten uhøytidelig 
konkurranse som vi kaller: Den lille utfordringen. Her er oppgavene fra søndag den 8.1. 
  
Oppgave 1: 

I Bentes gate er det 100 hus. Hun bor i et hus med nummer høyere enn 50, er et ulike tall og et 

kvadrattall – Hvilket husnummer har Bente? 

Oppgave 2: 

To menn diskuterer om en tønne med vann er mer eller mindre enn halvfull og spør en tredje 

mann til råds. Han snur og vender på tønnen et par ganger og uten hjelp av måleinstrumenter vet 

han det riktige svaret. Hvordan? 

Det trekkes ut en vinner på hver oppgave, og belønningen er en flaske vin. Første konkurransekveld 
var søndag 8. januar (flyttet fra fredag 6. januar). 
 
Løsninger på neste side. 
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Hvite baller og grønne greener 

Det er full fart på golfen her nede allerede, og spesielt er det mange som har prøvd seg på 
den idylliske par 3 banen Los Palos som ligger noen minutter herfra. 
 
Både Eilisif Reymert og Lise Kjærnsrød har skaffet seg to birdies, og Berit Erlandsen har også 
opplevd gleden ved en birdie, i hennes tilfelle på Las Americas som heller ikke ligger langt 
herfra. I utgangspunktet har vi satt onsdag som spilledag på Los Palos, men det kan være 
ganske fullt der den dagen, og vi anbefaler faktisk å prøve seg på andre dager.  Mange har fulgt 
vår oppfordring å melde seg inn i Scandinavian Golf Club, og vi blir nok nøst til å prioritere 
disse framover. 
Søndag har vi avtale med Costa Adeje, men dessverre hadde vi noen uheldige episoder der 
søndag 8.1. Flere ble skjelt ut og til og med bedt om å forlate banen, men heldigvis var dere 
tøffe og tok igjen, for det var naturligvis ikke deres feil. Vi beklager at slikt skal oppstå. Vi 
skal ha et møte med Scandinavian Golf på onsdag, og tar opp disse tingene. Det kan muligens 
bli slik at vi kun får et begrenset antall flighter, og da blir det først til mølla som gjelder og 
prioritering av de som har skaffet seg medlemskap. 
Søndag spilte vi en lagkonkurranse på Adeje med fem 4-mannslag, og overlegne vinnere ble 
Knut og Turid Daffinrud, Jan Kvarme og Lise Kjærnsrød med 81 poeng, mens de resterende 
hadde score på 60-tallet. 

 

Golfmulighetene er mange på Tenerife. 

Løsning på dagens lille utfordring 

Takk for god deltakelse! Det var mange interessante løsninger, spesielt på oppgave 2, og her er 
løsningene: 
1. Bente bor i hus nummer 81 
Vinner: Willy Haugen 
2. En heller på tønna enten til vannet når kanten eller vannet dekker akkurat bunnen. I det 
første tilfellet er tønna mindre enn halvfull når en ser noe av bunnen, og i det andre tilfellet er den 
under halv hvis vannet ikke når opp til kanten. 
Vinner: Grethe Stenehjem 
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Når er et kort spilt? 

Vi har hatt noen spørsmål om når en skal betrakte et kort som spilt, og der er reglene ganske 

klare. I bridgelovenes § 45 C heter det: 

1. En motspillers kort som er holdt slik at det er mulig for hans makker å se framsiden av det, 

må spilles til det aktuelle stikk. 

2. Spilleføreren må spille et kort fra sin hånd hvis det er: 

a) Holdt med framsiden opp, har berørt eller nesten berørt bordet eller: 

b) Holdt en stund i en slik stilling som tyder på at det er spilt. 

3. Et kort hos blindemannen må spilles hvis spillefører med overlegg har berørt det, unntatt 

når det gjøres for å ordne blindemannens kort, eller få tak i et kort som ligger over eller 

under et berørt kort. 

 

 

OPPVARMINGSBRIDGE 

De offisielle bridgeturneringene startet fredag med den første hovedturneringen, men de fleste 

tidlig ankomne var interessert i å komme i gang så fort som mulig, så vi arrangerte en Howell-

turnering i salen i 6. etasje både onsdag og torsdag. Onsdag var det 4 bord, og Knut Daffinrud og 

Jan Kvarme tok en komfortabel seier. Torsdag hadde vi økt til 5 bord, og denne gangen var det 

Grethe Stenehjem og Helga Jonstang som endte øverst på pallen.  
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Når hjernen er på tur 

 

Det kan skje litt av hvert i bridge, og spesielt når trøttheten siger på, og konsentrasjonen svikter. 

Dette er et godt eksempel på det fra bridge i Teide bar i det midnatt nærmer seg (spillet er 

referert med tillatelse fra alle impliserte parter).: 

 

   E 9 8 7 2 

   D 10 8 4 

   D Kn  

   D 6 

D 6 4     K Kn 

K 9 7     2 

K 5      10 9 8 7 4 3 2 

K 10 8 3     Kn 9 3 2 

   10 5 3  

   E Kn 6 5 3 

   E 6 

   E 7 2 

 

Syd åpn et med 1 hjerter, og siden et nattlig slør hadde lagt seg over sparesset, sa Nord bare 2 

hjerter som ble sluttkontrakten. Kløver åtte ble spilt ut, fra blindemann ble det lagt liten, og 

knekten beholdt stikket. Mer kløver gikk til kongen, og enda en kløver ble trumfet på bordet! 

Hjerter til knekt og konge og mer hjerter til tieren. Ruter dame fikk løpe til kongen og mer ruter 

til esset. Spar ess og mer spar spilte inn Øst som måtte spille ruter til dobbel renons. I stedet for å 

sake sin spartaper på hånden og trumfe på bordet, trumfet Syd, og dermed ble det en bet, mens 

det går an å vinne 4 hjerter uten sparutspill. 
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Kontakt med oss 

Under bridgefestivalen vil vi ha et kontor i nærheten av resepsjonen som vil være bemannet 
daglig kl 08.30 – 09.30 for å ta imot henvendelser, spørsmål, etc. Der vil det også være en 
info-tavle med resultater og annen nødvendig informasjon. 
 
Telefonisk ser vi helst at dere under oppholdet bruker vår spanske mobil: 
   (+34) 617 517 795 
 
Ellers er det selvfølgelig bare å gripe fatt i oss ”live”. 
 
Knut og Per 
 

OBS – MANETER!! 

 
Los Cristianos har en fin strand med flotte bademuligheter og deilig vann. I blant får 
imidlertid stranda besøk av små maneter som kan være utrivelige å møte (det er ikke ofte).  
 
Manetene er små, bare ca 10-15 cm og tangfargede, og de gangene de opptrer i store 
mengder, vil et flagg på stranda advare deg. 
 

 Flagget er hvitt med tre figurer som forestiller maneter. 

 

 

BULLETINER 

Som nevnt innledningsvis vil vi i tillegg til denne velkomstbulletinen produsere en ukentlig 
bulletin som kommer på onsdag, samt en avslutningsbulletin etter at festivalen er over. For å 
gjøre dette til leseverdige publikasjoner er vi svært interessert i å få inn stoff fra dere. Det 
gjelder selvfølgelig spill men også gode historier, pussige opplevelser, i det hele tatt ting dere 
tror de andre kan ha interesse av å lese om. 
 
VÆR AKTIVE! 
 
Knut 
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CAMILO – BESØK 

Camilo er en liten norsk restaurant-oase nede ved strandpromenaden i Los Cristianos. De 
serverer blant annet en utmerket sildeanretning med dansk rugbrød og Gammel Opland 
akevitt som ledsagere. Tirsdag 17. januar er det mulig å melde seg på lunsj der nede. 
Lunsjen starter kl 13, og de som er interessert, skriver seg på listen på vår oppslagstavle 
eller kontakter Per eller Knut. Vi må ha påmelding senest fredag ettermiddag 13. januar. 
Menyen henger også på tavlen, og vi ber dere krysse av for det dere ønsker å spise. 

 

Horarios Minibus 

Timetabell for gratis skyttelbuss mellom hotellet og byen: 
 
Fra hotellet. 
09:30 
10:00 
10:30 
11:00 
11:30 
12:00 
12:30 
13:00 
15:30 
16:00 
16:30 
17:00 
17:30 

 
Fra byen (trapp opp fra stranden) 
09:45 
10:15 
10:45 
11:15 
11:45 
12:15 
12:45 
13:15 
15:45 
16:15 
16:45 
17:15 
17:45 

 

Vi anbefaler å være ute i god tid, for det hender at sjåføren er litt «kjapp», spesielt fra byen. 
 
 

Leie av bil og sykkel 

Det er mange muligheter for å leie framkomstmidler i Los Cristianos. Et greit firma som vi selv 
har brukt (og som også samarbeider med hotellet) er: 
Classic Car i Avemida Amsterdam 4 
Telefon: (0034) 922 792 455   Internett: www.classiccar.es 
Dette ligger bare noen hundre meter nedenfor hotellet. En kan leie både bil og sykkel der. De 
snakker greit engelsk. 
 
Hvis du viser denne slippen fra bulletinen, får du 5 % rabatt 

  

http://www.classiccar.es/
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Helsetjenester 

Det er godt med helsetjenester i området. Kontakt hotellresepsjonen eller det går an å ringe: 
Hospiten Healthcare Group (som har 24 timers vakt) 
På gratistelefon: 922 750 032 
 
Trenger du tannlege, kan du kontakte: 
R. Tore Langeland, Calle Picon 15, Callao Savalje – 38678 ADEJE 
Telefon: 0034 922 740 474, mobil: 0034 600 892 844 

PASS PÅ VERDISAKENE!! 

Vi har tidligere dessverre hatt noen tilfeller av at verdisaker som vesker, lommebøker, 
fotoapparater, mobiltelefoner osv. blir snappet av uvedkommende, særlig nede i byen men 
også utenfor SPAR-butikken nedenfor hotellet. 
 
Pass derfor godt på tingene du har med deg! 

MAT OG DRIKKE 

Det finnes mange gode spisesteder i Los Cristianos og naboen Las Americas, og dere klarer 
sikkert å finne fram til det meste, men et par eksempler nevner jeg her: 

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. 

Cafe Camilo 
er til tross for navnet et norskdrevet sted som ligger på terrassen ovenfor stranda Playa Las 
Vistas i Los Cristianos. Den er åpen mellom 13 og 23, men stengt på søndager. På tirsdager har 
de hele terrassen for seg selv siden naborestaurantene er stengt, og da går det an å bestille 
bord for inntil 40 personer. Stedet serverer bl.a. en meget smakfull sildeanretning m/ dansk 
rugbrød. (tlf: 0034922798070) 

Lyst på La Gomera tur? 

I år feirer Fred Olsen-line 25 år som hotelleier på La Gomera. Det flotte hotellet på sydspissen 
av ”plystre-øya” ble åpnet i 1987 og er sammen med den flotte og utfordrende golfbanen La 
Tecina vel verdt et besøk. Etter hvert satte også rederiet i gang et leilighetsprosjekt som 
heter Don Pedro. Det finnes fremdeles usolgte leiligheter igjen i dette komplekset, og hvis 
noen potensielle kjøpere skulle ønske å dra til øya for å ta herlighetene nærmere i øyesyn, er 
Fred Olsen villig til å arrangere en dagstur. Utflukten er selvfølgelig gratis og innebærer at en 
blir hentet på Paradise Park kl 08.00 på morgenen for avreise med ferge til naboøya.  Turen 
tar ca 1 time, og går deretter gjennom vilt og vakkert landskap til sydspissen hvor hotellet 
venter med deilig lunsj og påfølgende omvisning i leilighetskomplekset. Retur med ferge kl 
17.30 på ettermiddagen. Det medfører naturligvis at en ikke kan delta på bridgen på hotellet 
den dagen. 
De som ønsker å benytte seg av dette tilbudet, kan gi beskjed til Knut eller Per, og så skal vi 
sørge for å finne en passende dag. Vi er nok avhengige av at det er minst 5-6 stykker som er 
interessert for å gjennomføre arrangementet. 
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Gruppe A – mandag 9. januar  

 

13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Frirunde (*) gir innspilt prosent. 

 

Plass  Par  Poeng     %    Navn                                                                         

 

    1   19   61,7 *  61,7  Svein Kaarød - Frank Lloyd Andersen      

    2    7   51,0    59,7  Knut Pettersen - Anne Marie 

    3   15   50,3 *  59,5  Stig Atle Olsen - Jon Henrik Tschudi     

    4   21   48,0 *  59,1  Anne Lise Bru - Leif Erik 

    5   26   40,0    57,6  Kåre Høiness - Kåre Wivestad 

    6   17   38,9 *  57,4  Vigdis Moen - Geir Harald Moen           

    7    1   38,0    57,2  Tore Heitun - Finn Arthur Gjone                               

    8   23   30,9 *  55,8  Robert Veland - Helge Vallestad          

    9   25   27,4 *  55,2  Harald Kluge Andersen - Terje Sæbø       

   10    2   27,0    55,1  Bjarne Erlandsen - Terje Ajaxon         

   11   12    7,0    51,3  Jan Roger Nøkleby - Erik Hegbom         

   12   13    1,1 *  50,2  Willy Haugen - Arnt Uchermann           

   13    9   -3,0    49,4  Knut Daffinrud - Jan Kvarme               

   14   11   -4,6 *  49,1  Vidar Arntzen - Sigrid Helle Berg       

   15    5  -15,0    47,2  Kåre Tjeltveit - Gro Tjeltveit          

            -15,0    47,2  Bente Nicolaisen - Rune Nicolaisen    

   17   18  -22,0    45,8  Jan-Erik Enberg - Monica Enberg         

   18   20  -23,0    45,6  Vibeke Koren - Elisif Reymert            

   19    4  -26,0    45,1  Olav Molberg - Jon Helland               

        10  -26,0    45,1  Jens Kaltenborn - Else Øyen             

   21   14  -28,0    44,7  Rolf Undem - Elsa Undem                  

   22   24  -33,0    43,8  Erik Engum - Per Reidar Dale             

   23   22  -41,0    42,2  Terje Kurt Førland - Øyvind Bjørheim     

   24    3  -70,0    36,7  Anne Ringstad - Harry Ulvatn             

   25    8  -83,0    34,3  Leif Åge Bergseng - Bjørn Barlie         

Gruppe B – mandag 9. januar 

10 bord, 20 par. Antall spill: 24.  

 

Plass   Par     Poeng      %   Navn                                                                         

 

 1 19 52 62,0 Sigrun Sæther –Kjell Olav Berg 

 2  7 43 60,0 Margareta Nachmanson – Solveig Sti 

 3 17 39 59,0 Else Strømsted – Mette Stene 

 4  2 35 28,1 Inger Heldal Anderson – Lars Augestad 

 5  13 28 56,5 Marit Tordly – Tone Eiklid 

 6   1 22 55,1 Sverre Christofvfersen – Kari Joukoff 

 7 10 21 54,9 Ellen Stavnar – Turid Biseth Pedersen 

 8  16 16 53,7 Ingrid Foss – Per Skjelde 

 9  3  4 50,9 Helga Nysæther – Margun Hopen 

 9 15  4 50,9 Gøran Forsgren – Eva Berg 

11 11  0 50,0 Jean Campell – Kari Sakshaug 

12  9  -3 49,3 Aagot Margrethe Norheim- Inger Severinsen 

12 18 -3 49,3 Turid Askmann – Berit Erlandsen 

14  3  -17 46,1 Laila K. Siltvedt – Liv Kongelf 

15  8 -18 45,8 Grethe Stenehjem – Helga Jonstang 

16  4 -21 45,1 Turid Hauge – Liv Rjukan 

17 14 -32 42,6 Aase Marie Svedahl – Inger Sperre 

18 12 -48 38,9 Ragnhild Schlichting – Rannveig Opedal 

19 20 -54 37,5 Britt Hildeng – Erling Asserson 

20  5 -68 34,3 Inger Lise Dege – Sissel Fagerli 
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BRIDGEPUB 

Vi følger opp fjorårets suksess med bridgepub i Teide bar på toppen av hotellet. Etter middag, 

nærmere bestemt fra kl 21.00 og fram til midnatt får vi disponere baren helt for oss selv. Det 

blir en flott mulighet til å møte både gamle og nye venner i en uformell sosial sammenheng. 

Vi får egen bartender til disposisjon hele tiden 
fram til stengetid, og det blir selvfølgelig gode 
muligheter til å leske seg med noe i glassene, ta 
en prat, eller ta et slag kort hvis noen ønsker det. 
(Sist hadde vi opptil 7 bord i sving på en gang!) 
 

To ganger pr uke blir det noen uhøytidelige 
konkurranser, og vil en teste de små grå, kan det 
ende med premie i form av en flaske vin. 
Vær oppmerksom på at det serveres drikke kun i 
plastglass i baren, og grunnen er at den ligger i et 
badeområde (regulert ved spansk lov). 
 

HEIS 

De vanlige heisene midt i hotellet kjenner alle til, men mange er uvitende om at det også finnes 
andre muligheter. Like ved resepsjonen der vårt ”kontor” og oppslagstavle står – Plaza de los Deos 
finnes en heis inne i den lille korridoren. Den går helt til 8. etasje (taket og Teide bar), mens de 
vanlige heisene kun til 7. etasje. 
 

  

Betjent bar Sosialt 

 
Mange som spiller bridge senere på kvelden også 

 


