
Den tradisjonelle (jule) Thailand-turen med bridge og sol  
Da er tiden for vinterturen til Thailand kommet. I år er det riktignok litt avskalling i 

delegasjonsrekken. Arnt (Vaagsæter) er på fiskeri utenfor finnmarkskysten, Petter (Haram) er nygift 

og sitter hjemme på Skodje med høygravid kone fra, nettopp, Thailand.  Tommy (Skodje) er opptatt 

med oppussing av hus og må også holde seg hjemme. 

 

Figur 1: Tommy og Arnt på norskestranda på Jomtien Beach, i år blir de hjemme. 

 

Figur 2: Petter må passe fortet og venter på familieforøkelse 

Da er det kun reiselederen Terje (Lie) som er med av kjernegruppen på årets tur, med mindre vi 

regner med Svein Hildremyr fra Brattvåg, og det må vi absolutt. Hans kone er fra Thailand og de 

tilbringer svært mye tid i Thailand.  Han reiste til Thailand den 7. november og venter på at sistemann 

i reisefølge, Terje skal komme ned den 16. november. 



 

Figur 3: Svein har vært med å spilt med Grand-gutta siden 2008. 

Ny på årets reisegruppe er tannlegen Eirik (Natvik). Han dro ned den 13. november og er allerede 

innkvartert på Nirvana og venter på Terje. 

 

Figur 4: Førstereisgutt Eirik 

 

Figur 5: Reiseleder Terje, slapper av i Thailand 

Bridgen 
Hvert år arrangeres ASEAN mesterskap i Bridge. Dette er et mesterskap som for en rekke land som er 

geografisk plassert i Sør-Øst Asia, og vi nevner: 



 Singapore 

 Myanmar (Burma) 

 Thailand 

 Cambodia 

 Malaysia 

 Vietnam 

 Brunei 

 Philippines  

 Indonesia 

Med andre ord, en del mennesker som bor i denne regionen.  

I år arrangeres mesterskapet i Bangkok og følgende turneringer vet vi at det er påmeldt: 

 Open Pairs: Terje Lie og Ze Ying Lam 

 Open Teams: Terje Lie, Ze Ying Lam, George Foo, Alan Tan, Eirik Chr Natvik 

 Mixed Teams: Terje Lie, Ze Ying Lam, Gemma Tan, Alan Tan 

I tillegg vil vi anta at i både par og Mixed Teams så vil Svein og Eirik spille. 

I fjor var arrangementet i Malaysia og Terje, Petter og Svein reiste ned fra Pattaya for å spille. Tommy 

lå på sykehus etter å ha blitt bitt av en edderkopp i leiligheten, noe som resulterte i lammelse og 

sterke antibiotikakurer (hva er det som ikke rammer den mannen?). 

I Kuala Lumpur bestilte vi oss inn på bridgehotellet og gikk ut første kvelden for å spise før vi køya og 

gjorde oss klar til 12 timer bridge hver dag! Et snitt på 70 spill pr dag!  

 

Figur 6: En hendig duppeditt på restaurantbordene i Kuala Lumpur... 

I mixed teams vant Terje & Co, mens Svein og Petters lag ble nr. 4. I Open teams ble Terjes og Petters 

lag nr. 4 etter at de vant ene Round Robin puljen og spilte finale mot landslagene fra Singapore, 

Indonesia og Thailand. Det ble i tyngste laget og de måtte nøye seg med en 4. plass, slett ikke verst 

det heller… 



 

Figur 7: Forsvarer de tittelen fra i fjor i Mixed Teams? Terje, Ze Ying, Gemma og Alan 

Utover fra den 20. november vil vi legge ut informasjon og følge turneringsdagene i årets ASEAN-

mesterskap. 

 

Figur 8: I år får dere gjøre det skarpt i parturneringen... 

Det er for så vidt ikke eneste turnering som reiselaget fra Grand har spilt de siste årene. I 2009 ble 

gjengen (Arnt-Tommy, Terje-Petter) like godt nummer to i Kovits Cup i Bangkok, en større 

bridgeturnering der. Og i jula 2008 ble Arnt og Petter sammen med en engelskmann og en hollender 

nr 2 i Pattaya Swiss Team 2008. 



 

Figur 9: Say no more 

 
 

 


