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Før Junior-NM - eldst og yngst
Vi var på juniorleieren og fikk snakket med den eldste og den yngste deltakeren i junior-NM.

Markus Hansen Moe
På Juniorleieren treffer vi Markus Hansen Moe. Han har akkurat byttet bord, og svarer JA på spørsmålet
om det er greit at jeg setter meg ned og tar et superkort intervju med han. Markus bekrefter at det er K og
ikke C i navnet og kan opplyse at han er 7 år. På spørsmålet som alle idrettsutøvere (bridge er vel en
tankeSPORT) får: "hvordan går det?" svarer han "BRA" mens han ser på kortene, teller honnørpoeng og
melder pass som om ingen hadde sittet ved siden av og spurt spørsmål. Markus behersker greit både
Bridge og intervju samtidig. Han er fra Sandnessjøen og er medlem i Rana juniorbridgeklubb.
Markus synes Bridge er gøy, ferien i Sverige var gøy men det var litt kjedelig å kjøre bil langt. Nysgjerrig
spør vi om hva han skal når juniorleieren er over. Ja, da skal han til Drammen, selvfølgelig, for han skal jo
spille junior NM med Olav Bjørkan som makker. Det ser ut som om Markus synes det er den naturligste
man kan drive med en sommer - så da avsluttes intervjuet med Markus. Imens har makkeren hans meldt 1
NT - og motstanderne grublet litt halvhøyt på om de egentlig har avtalt noe forsvar mot den meldingen.
Markus takkes av for intervjuet og ønskes lykke til i NM.

Olav Bjørkan
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Markus var den yngste deltakeren i denne gruppen. Ved et annet bord fant vi Morten Angell fra Bergen
Akademiske BK. Han er eldstemann her - og det er siste året han får være på juniorleieren på grunn av
alderen. Mens han spiller sniker vi oss innpå og spør hvordan det er å være her siste gang? Han smiler lurt
og kan fortelle at det kan nok hende han kommer neste år også - for han har allerede meldt seg som
frivillig til neste års leier for juniorene.

Morten Angell
Av : Elisabeth Groseth
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Første sesjon av NM for junior
Det har vært en spennende første sesjon av junior-NM i Drammen. En rekke par har ledet i løpet av dagen, men til
slutt var det Joakim Sæter og Mia Statle som kunne ta kvelden på toppen av listen.

Sæter og Statle representerer Melhus BK og Vestvågøy BK, men blir skarpt forfulgt av Christian Bakke og Marcus
Andreas Scheie fra Bergens Akademiske og BK Norrøna.
16 par deltar, og det skal spilles over 3 sesjoner.
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Litt om festivalbyen
I noen små epistler skal vi presentere festivalbyen Drammen. Mye god hjelp har vi fått av Geir Dahl som er daglig
ledere i VisitDrammen. Dersom det ikke er oppgitt annen fotograf i disse epistlene, har vi nok lånt bildene fra den
utmerkede hjemmesiden deres «visitDrammen.no».
Før i tiden het det at det var bedre med en dram i timen enn en time i Drammen. Men det var i tiden lenge før både
opprensingen av elva og byens store omdømmeprosjekt. Nå kan vi love at en time i festivalbyen vår bare er nok til å
snuse inn en liten smakebit av alt det spennende denne byen har å tilby.
Drammen har en lang historie. Det finnes helleristninger som noen laget i Skogerveien og på Åskollen allerede ca
5000 år før vår tidsregning.
Fra ca år 1000 kalt vikingene som bodde her omkring stedet for Drafn.

Broen fra Strømsø til Bragernes ca. 1825

Drammen er byen med de mange bruer. I 1955 var det siste turen for fergemannen over elva – etter det har byens
mange bruer tatt seg av kommunikasjonen mellom de to sidene av elva (og litt mer).
Ypsilon er Drammens stolthet. Det er en vakker skråstagbru som ble åpnet i 2008. Etter det har denne brua fått hele
7 priser. Drammens lengste, ja hele landets lengste bru er motorveibrua med hele 1,9 kilometer lengde og ble
innviet i 2007.
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Jernbanebrua, med de eldste delene fra 1872 er kanskje den brua som imponerer gamle ingeniører mest. Den gamle
jernbanebrua i Drammen er landets neste lengste jernbanebru, bare slått av den nye jernbanebrua ved siden av
(slått med 2 meter).
Så det bør være lett å forstå at det er helt naturlig å legge en BRIDGE-festival til denne byen.
Du kan lese mer om resten av byens bruer på visitDrammen sin hjemmeside.
I morgen kommer vi tilbake med mer om festivalbyen.
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Spisesteder med tilbud til festivaldeltakerne
-----------------------

Becks Brasserie er en stilfull og klassisk restaurant med en internasjonal meny som passer alle anledninger.
Restauranten er lokalisert i moderne og urbane omgivelser på Union Brygge som er et unikt treffpunkt i
Drammen.
10% på mat til bridgedeltakere!
-------------------

Byens nyeste restaurant, Bølgen og Moi, ligger praktfullt til på strandpromenaden, helt inntil
Drammenselva. Her ønsker de at alle skal føle seg hjemme, om det er å nyte en deilig lunsj, ha et privat
selskap på vår mezzanin eller en herlig middag med de ferskeste håndplukkede råvarer.
Restauranten tilby 10% rabatt på mat, ved fremvisning av «festivalpass» eller lignende?
-------------

Klassisk og tidløs restaurant sentralt plassert på Bragernes. Et særpreget vertshusmiljø med god atmosfære
der hvert enkelt rom har lang historie.
Middag, fra kl 16:00
Vi har dagens rett til en hyggelig pris og utover det litt av hvert annet å tilby.
Se menyen på vertshusetdrammen.no
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Grønland 57
3045 Drammen, Norway

Vannhull for alle dere som tørster etter lystig lag, gode samtaler, kulturelt påfyll, full fest, meningsfull
debatt og selvsagt lokalt øl og annen god drikke.
Serverer øl og toast.
Bridgeøl, kr 75
--------------

tilbyr mat til bridgedeltakere.
Minimum 10 personer til lunsj og minimum 15 til middag.
De kan legge fram påmeldings-liste i resepsjonen eller gi dem beskjed.
Lunsj fra kr 150,- pr. pers ( kaffe/te/melk er inkludert )
Inneholder pålegg samt enkle varmretter
Middag fra 2000-2100 til kr 175,- pr.pers ( kaffe/te/melk er inkludert )
Mandag
Schnitzel m/ris og salat
Tirsdag
Kjøttkaker m/ertestuing og brun saus
Onsdag
Laks m/agurksalat og sandefjordsmør

8

Hotellet tilbyr mat gjennom store deler av dagen.
Egen meny som er tilgjengelig for alle fra kl 11 til 21.
I tillegg for gjester som ikke bor her, har vi Tonight's Special, buffet som står framme fra kl 1800-2100.
Pris: 215,- pp

Buffet pris. Dvs 150,- valgfri pizza

Trivelig cafe på Grønland med steinovnsbakt pizza, - sprøtt bakverk, smakfull topping og rikelig med ost.
Café Grua serverer tradisjonell italiensk pizza. Stekt i vedfyrt steinovn. Laget på italienske oppskrifter som
frembringer den ultimate pizza-opplevelsen, - sprøtt bakverk, smaksrik topping og rikelig med smeltet ost.
Barna kan velge forskjellige glutenfrie typer barne-pizzaer med blant annet Nuterella sjokoladepålegg.
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Overlegne vinnere av Golfbridgen
Golfbridge var tilbake på programmet etter å ha vært borte et år, og nytt for året var at det ble spilt med handicap
både i golfen og i bridgen.
Etter golfen hadde Leif-Erik Stabell og Sverre Johnsen en så stor ledelse at det aldri var noen spenning vedrørende
den øverste plassen på pallen.
Det var derimot tett omkring de to andre pallplassene, til slutt var det et fattig poeng som skilte 2. og 4.plass på
resultatlisten.
Her er premievinnerne:

1. Leif-Erik Stabell – Sverre Johnsen
2. Bjørn Morten Halbjørhus – Olav Syvertsbråten
3. Atle Hjort-Larsen – Olve Gravråk
Vi gratulerer !
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MENY
Serveres fra kl.11.00-21.00
Gratinert Foccacia med ost og skinke, serveres med spicy
kålsalat og sørlandscips (1,2,4)
kr 90,Sandwich med kylling og bacon,aioli,salat serveres med
pommes frites (1,3)
kr 155,Grillet Foccacia med røkt laks(1,3,5)
kr 145,-

"Nudelsalat"
velg mellom kylling kr 175,- eller scampi 185,kr 205,- for miks salat.
Serveres med vårløksdressing og chillivinagrette (1,2,4,3,6)

"Tollern`s Hamburger"
grovkvernet oksekjøtt
serveres med cheddarost, bacon, coleslaw,salat, pommes
frites, aiioli og curry ketchup (1,2,3)
185,Allergener: 1=gluten, 2=melk 3=Egg 4=soya 5=fisk
6=Skalldyr

CLARION HOTEL®

