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I 2013 dro for første gang to representanter – Kjell 

Ove Helmersen som makkergarantist og Inger 

Hjellemarken som turneringsansvarlig – fra NBF 

Midt-Trøndelag sammen med rundt 50 spillere på 

tur til solfylte Albir i Spania. Reisen ble arrangert 

sammen med Solgruppen. Tilbakemeldingene 

var positive, og vi arrangerte tur i år også. Rundt 

80 forskjellige spillere var innom denne gangen, 

i løpet av de to ukene vi arrangerte turneringer 

på Albir Playa Hotel.  Totalt ble det arrangert 

12 turneringer, og på det meste var vi 15 bord. 

Spillelokalene er lyse og luftige, og vi har plass til 

maksimalt 30 bord. I år spilte vi alle dager untatt 

lørdag. Søndag spilte vi 42 spill, de andre dagene 

27. Til neste år vil det bli 27 spill alle dager søndag 

til fredag og alltid spillestart klokken 16. 

Deltakerne kommer fra alle kanter av landet. Fordi 

vi har makkergaranti er det " ere av spillerne som 

reiser uten makker. Etter hvert som dagene går, blir 

vi en sammensveiset gjeng. 

I 2015 blir det en tradisjon!

Artikkelforfatter og 

turnerinsansvarlig på 

turene til Albir, Inger 

Hjellemarken

42

Av Inger Hjellemarken
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I tillegg til godt vær med mye sol, " ott strand 

og god temperatur i vannet, er det mange " otte 

turmuligheter, både på sykkel og til fots. I år var 

det " ere som gikk fra Albir til Benidorm, en tur 

som tar et sted mellom tre og # re timer. Utsikten 

er fenomenal . Jeg har ikke gått, men slik jeg # kk 

det fortalt så kan turen sammenlignes med å gå 

over Besseggen. Du kommer høyt ute på kanten, 

og har " ott utsikt til alle sider. 

Mange av årets deltakere har gitt uttrykk for at de 

ønsker å komme tilbake, så da er det bare for oss å 

sette i gang med planleggingen. Vi vil sørge for at 

de to ukene høsten 2015 avsluttes helga før 3. og 

4. divisjon skal spilles.

Solgruppen er et Trondheimsbasert reisebyrå som 

i 2014 hadde 20-årsjubileum. Flyreisene går med 

Norwegians rute" y til Alicante. Om du ønsker 

å være med én, to, tre eller # re uker, så ordner 

Solgruppen med reise og opphold for deg. Ønsker 

du å være i # re uker, betaler du kun for tre. For 

detaljert info om 2015-turen se på solgruppen.no 

eller mtbridge.org.

Vi sees! 

Kjell Helmersen, til venstre, og Nils Helde på fottur fra 

Albir til Benidorm

Utsikten – eller 

oppsikten? – fra 

en solseng ved 

hotellet

Folksomt ved bordene i Albir
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