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Vi mødes alle i Vingsted
60 procent flere end sidste år
Mange gamle makkerskaber er genopstået, og mange nye er blevet dannet her i
Vingsted. Bridgespillere fra hele landet mødes og spiller i de mange åbne turneringer.
Deltagelsen er i år steget med 60% _ sidste år havde der torsdag aften været 1000
spillere. I år er dette tal torsdag aften steget til 1600.

XP DIGITAL
DANISH OPEN
„Vi har armene i vejret _ med kun halvt. Vi er for tætte til at løfte dem helt op“, var reaktionen fra general Henning Jensen, da festivalboss Knud Erik Lindegaard kom op i
bulletinrummet med den glade nyhed.
Det var en stor overraskelse for de fleste, at Team PharmaService valgte at spille mod
Danmark Open i kvartfinalerne i XP Digital Danish Open. Da de skulle vælge var der to _
på papiret _ lettere modstandere. Morten Bilde gav mig en logisk forklaring:
„H.C.Graversen_Poul Clemmensen, der kommer for at spille i morgen (fredag), har
haft mange dårlige halvlege mod Steen Schou_H.C.Nielsen. Vi satsede derfor på, at vi
andre kunne slå Danmark Open ud, så HC og Poul slap for at møde dem!“
Taktikken lykkedes _ i hvert fald i første omgang. PharmaService sendte landsholdet ud
af turneringen.
Onde tunger antyder, at spillerne på PahrmaService samtidig ville sende et signal til UK
om, at det måske var det „forkerte“ landshold, der var udtaget til EM i Warzawa.
Veteranfinalen kom fint i gang. De „gamle“ spillere har ikke så mange konventioner på
kortet, men de kan spille kort. Mange gamle venskaber er blevet genopfrisket.
I bulletinrummet har vi haft en meget fredelig dag. Fra kl.15 til 22 spillede den gamle
redaktør veteranpar. De syv timer uden Ib betød dog, at vi blev 1 time senere klar til
trykstart.
pelu
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Semifinale-2
og finale i dag

INDHOLD
Xerox-Quiz
XP Digital
Danish Open
Veteranpar
Aldrig storeslem
Kort & Godt
Dejligt at være
norsk
i Danmark

Øst / Ø-V

DAGENS
XEROXQUIZ
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¤
>
<

Vi bringer hver dag en quiz med opgaver af forskellig
sværhedsgrad. Aflever din løsning i bridgereceptionen i
forhallen, og deltag i konkurrencen om en 19“ Xerox fladskærm, værdi 4500 kr. (udsat af XP Digital).
Bortset fra opgaven i bulletin 1 bringes løsningen med
næste dags opgave, og fristen for aflevering af løsninger er
kl. 21 samme dag, som bulletinen udkommer. For opgave 1 er
fristen lørdag den 15. juli kl.21.
Du har én chance pr. løsning, du afleverer i ugens løb. Kun
1 løsning pr. dag pr. deltager.
Du kan kun deltage, hvis du spiller med i Danish Bridge
Festival – enten i en af DM-finalerne, XP Digital Danish Open,
Vignoble Open, Schweitzer Bridge-golf eller en af de åbne
guld-, sølv- og bronzeturneringer.

Løsning på opgave 5
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E
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ED842

SYD

pas
pas
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Hvordan spiller du med #3 ud?
Kontrakten står med ¤D i plads, men der skal
spilles på flere heste, så først tages tre ruderstik
med afkast af en klør. Efter <E og klør til trumf
trækkes trumf, og hjerter til ¤E bringer bordet
ind til endnu en klørtrumfning. Da farven ikke
sad 3-3 ender vi med at knibe efter ¤D.

Opgave 6

Syd / N-S
# E B 10 9 7
¤_
> E B 10 6
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VEST

NORD

ØST

1#
2>
pas

pas
pas
pas

2<
4#

KD6
E7654
D4
K B 10

SYD

1<
pas
pas

Alle fr ygtede
Vignob
le-vinder
ne
Vignoble-vinder
le-vinderne
Da der skulle trækkes lod til kvartfinalerne, måtte de tre første hold i
kvalifikationen vælge modstandere
blandt de øvrige fem hold.
Bridgeministeriet valgte at møde
„Sidste års bundprop“, Norge valgte
Krakielerne, og derefter var det Team
PharmaService, der skulle vælge.
Alle forventede, at de ville tage
Rübner, der vandt Vignoble Open,
men kaptajn Niels Krøjgaard valgte at
møde landsholdet – Danish Open!
Det betød at den sidste kamp i kvartfinalen blev Hulgaard – Rübner – alle
frygtede at møde Vigoble-vinderne,
der først blev valgt til sidst.

Nord spiller <9 til Syds <D, og efter <E følger
klør til trumf. Nord skifter til ¤10. Spilleplan?

#
Opgave 5 – Løsning
___________________________________
____________________________________
__________________________________
Løst af: ___________________________
Klub: _____________________________
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XP Digital Danish Open:

Landsholdet slået ud
Der var favoritsejre i tre af kampene i
kvartfinalerne i XP Digital Danish Open _
og nogle vil måske hævde i alle fire kampe!
Tre af kampene var reelt afgjort allerede
ved halvtid, men topkampen mellem
PharmaService og Danmark Open var helt
lige. Denne kamp blev så afgjort i de første
fire spil i 2. halvleg, som det jyske hold
vandt 34_0!

Der var som sædvanlig mange slemmer, og vi
skal se to af dem, hvor der i udspillet var i alt
46 imp på højkant.
Syd / Alle
# 10 7
¤ KD96
> K 10 9 8 5 3
<7
#K
# E52
¤ 874
¤ E 10
> E42
µ
> D6
< E B 10 9 4 3
< KD8652
# DB98643
¤ B532
> B7
<_
VEST

Niels
Krøjgaard

pas
4ut
6<

NORD

H.C.
Nielsen

pas
pas
pas

ØST

Henrik
Caspersen

3ut
5<
pas

Steen Schou: Dræbende udspil

Dermed var slemmen chanceløs. Med alt
andet ud kan spilfører spille op mod >D og
siden kaste bordets ¤10 på >E.
Det var et udspil til 24 imp. Ved det andet
bord var ØV i 3ut. Vinder slemmen, tjener
PharmaService 12 imp. Nu var det et tab på
12 imp.
Samme sving i kampen Krakielerme mod
Norge. Norske Nord var i udspil mod 6< og
fandt let frem til ¤K
I kampen mellem Hulgaard og Rübner var
6< 1370 et lige spil. Den blev spillet i vest, og
begge Nord-spillere angreb _ uinspireret _
med #10.
Bridgeministeriet mod Sidste års bundprop:
5< med 12 stik og 3ut med 9 stik. +1 til bundproppen.

SYD

Steen
Schou

3#
pas
pas
pas

Udspil: ¤2!
I meldeserien var 4ut overføring til 5<, og så
gamblede Niels Krøjgaard ganske rimeligt på
slem. Steen Schou i Syd skulle spille ud:
„Hvad skulle jeg ellers have spillet ud?“
forklarede Steen efter halvlegen. „Spar ud ville
ikke have noget formål i denne meldeserie.
Ruder ud var ikke tillokkende, da Øst kunne
have en ruderfarve til sin 3ut-melding. ØV
havde i hvert fald ikke fit i hjerter, så det var
naturligt at angribe den farve.“

Kvartfinalerne
Bridgeministeriet – Sidste års Bundprop
Norge – Krakielerne
PharmaService – Danmark Open
Hulgaard – Rübner
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134–27 (70–16)
81–44 (49–34)
75–34 (21–20)
107–55 (66–21)

den aktuelle sits kan han ikke spille ruderfarven
til kun én taber.
980 gav en gevinst på 11 imp, da Vest ved
det andet bord fik 11 stik i 4¤ _ med spar ud.
Det var igen et stort dobbeltsving på i alt 22 imp.
Bridgeministeriet og Rübner tabte hver
11 imp på spillet: „Bundproppen“ fik trumf ud,
og mod Hulgaard kom <B ud. Der var også
her kun meldt udgang ved det andet bord.

Semifinalerne
Overraskelse på vej?
I begge semifinalerne i XP Digital Danish
Open lurer der en lille overraskelse. Hulgaard fører efter 1. halvleg med 49_23 over
Bridgeministeriet, mens Norge fører 41_32
over PharmaService.
2.halvleg spilles i formiddag og finaler i
eftermiddag.

Gregers Bjarnarson: Ikke så dræbende udspil

Knapt så dræbende
Slemmer, der kunne dræbes i udspillet, var
temaet flere gange i kvartfinalerne. Her var det
Gregers Bjarnarson, der sad med problemet.
Syd / Ingen
# 10 7 4 2
¤ 965
> K3
< ED92
# 93
# EKDB6
¤ E B 10 4 2
¤ KD7
> E 10 6 2
µ
> B754
< 54
<K
# 85
¤ 83
> D98
< B 10 8 7 6 3
VEST

Niels
Krøjgaard

1¤
2>
3¤
5¤
pas

NORD

Gregers
Bjarnarson

pas
pas
pas
pas
pas

ØST

Henrik
Caspersen

1#
3<
4ut
6¤

I begge semifinaler svingede spil 1 _ igen en
slem _ 10 imp.
Nord / Ingen
# D B 10 9 7 5
¤ B983
> 10 2
<8
# 82
#6
¤ E 10 6 4
¤7
> B8
µ
> EKD9752
< K B 10 4 2
< E753
# EK43
¤ KD52
> 63
< D96

SYD

Michael
Askgaard

pas
pas
pas
pas
pas

VEST

Erik
Brok

4<
5¤ 6
pas
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Udspil: ?
Efter at Niels havde åbnet med 1¤, var
makker selvfølgelig ikke til at stoppe, og så
skulle Gregers spille ud. I denne meldeserie
var det svært at finde det dræbende udspil.
Gregers angreb ganske rimeligt med <E _
og så var der let 12 stik _ 11 topstik plus en
klørtrumfning på bordet.
Har du set hvad der sætter 6¤? Det gør spar
ud! Det tolvte stik kan spilfører nu ikke længere hente via klørtrumfningen, da Nord inde
på <E blot spiller spar igen og dræber bordet.
Med udspil i spar kan spilfører kaste sine
klørtabere og en ruder på sparfarven, men med

NORD

ØST

SYD

2# 2
5> 5
6< 7
pas

2ut 3
pas
pas

Morten Jørgen Anker Thomas
Lund Madsen
Pabst
Vang Larsen

2> 1
4#
pas
pas

1. En lidt ulovlig multi.
2. Oplysningsdobling til minor.
3. Spørgsmål om styrke og farve.
4. Naturlig, invit.
5. Kanon ruderfarve og sleminvit (mente Pabst).
6. Es-cuebid.
7. Vælg trumf (mente Pabst).

Udspil: #D.
Brok fik to gange spar i start og valgte nu at
spille trumf til <K _ og så var det sket: en ned.
Ved det andet bord stoppede ØV i 5> med
11 stik og 10 imp til Bridgeministeriet.
Samme sving i den anden kamp. PharmaService var i 6<÷1 og Norge i 5> med 12 stik.
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DM Veteranpar:

Inge frontfigur
Det var en fornøjelse at gå rundt i Hal 1 og
følge veteranfinalen. Næsten ved hvert
eneste bord sad der gamle kendte navne fra
den danske bridgeverden _ og de kan stadig
spille kort. Leif Bøgh-Sørensen_Henning
(Fessor) Nielsen lagde stærkt ud og var
hurtigt næsten en omgang foran hovedfeltet.
Men mange af veteranerne er langsomme
startere og kommer ofte stærkt igen. Efter
2. sektion _ og frem til nattepausen _ havde
Inge Keith Hansen_Ib Lundby arbejdet sig
helt i front _ men lad os nu se, om den
gamle redaktør har kondi til to sektioner
mere i dag! ☺

Topparrene havde meget forskellige ambitioner i dette spil. Lad os først følge Inge Keith_
Ib Lundby på vej til en Phyrrus-sejr.
Nord / N-S
# KB6
¤ 10 9 4
>D
< ED8754
# ED874
# 10 9 5 3 2
¤ 8732
¤ KB
> 83
µ
> EB652
< 10 9
<B
#_
¤ ED65
> K 10 9 7 4
< K632
VEST

Jørgen
Priess

1ut 1
pas
pas
pas

NORD

Ib
Lundby

1<
2<
pas
pas
pas

ØST

Vagn
Søndergaard

pas
2#
5#
D

Inge fører veteranfeltet an

Henning Nielsen_Leif Bøgh-Sørensen havde
en meget „uheldig“ meldeserie mod Egon
Carlsson_Bent Johansen. Fessor (Henning
Nielsen) valgte at passe i 1.hånd, og da Syd
åbnede med 1>, svarede han 1¤. Øst kastede
sig ind i kampen med en _ meget underlødig _
1#. 3¤ fra Syd og 3# fra Vest _ han havde en
fin støtte til makkers indmelding! Dobler fra
Nord og pas rundt.
Leif Bøgh-Sørensen angreb med ¤E, og da
røgen lettede var der et undertræk og +17 til
modparten.

SYD

Inge
Keith

1>
5<
6<
pas

Udspil: #10.
Ib fik #10 ud til trumf og spillede straks
>4 til damen og esset. Vagn Søndergaard
skiftede nu meget smukt til ¤B! Efter en lang
tænkepause _ jeg sad som dummy _ bad Ib om
¤E, trak >K med afkast af ¤10 og sagde til
mig: „Jeg har nok spillet forkert!“
Da der ikke skete noget mirakel i ruderfarven (bondefald), var der kun 11 stik: ÷21 på
barometeret. Hvis Ib havde valgt knibningen
ned ¤D, havde der været 12 lette stik _ og +23
på barometeret.

Redaktørmøde
Marionet-Stayman er en meget populær konvention. Hovedideen er, at sansåbner, når
makker spørger efter major, ikke skal vise
noget, men at „spørgeren“ viser sin majorfarve (eller begge). Dermed holdes spilførers
fordeling skjult for modspillet.
I dette spil gav konventionen bagslag, hvor
Inge og Ib mødte Charles og Novrup:
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VEST

Jens Otto
Pedersen

pas
pas
pas

µ
#
¤
>
<

#
¤
>
<

74
E D 10 9
B 10 9 6 2
B6

NORD

Ib
Lundby

1ut
2> 2
3ut

ØST

Svend
Novrup

pas
pas
pas

K D 10
8542
73
D532

SYD

Inge
Keith

2< 1
2# 3
pas

1. Marionet-Stayman.
2. Ingen femfarve i major.
3. Fire hjerter, ej fire spar.

Charles skriver om Svends gode udspil

Hvis spilfører som i gammeldags Stayman får
vist sin 4-farve i spar, angriber man i øst
naturligt med <2, men efter dette meldeforløb
var det mere fristende for Svend Novrup at
angribe med #K. Kald fra makker, og modspillet tog de første fire stik. Med ¤K ude af
plads betød det en ned og ÷18 på barometeret.
Ved mange borde _ efter normal Stayman _
kom <2 ud til kongen, hvorefter spilfører
straks spillede ¤B rundt til kongen. Klør igen
og 10 stik gav NS +16.
Hvis man spiller med forsinket kald, kan
Øst i stik 2 _ når Nord spiller ¤B _ signalere,
om han vil have klør igen, når makker kommer
ind, eller om der skal skiftes farve. Her havde
det fungeret perfekt. Øst „afviser i hjerter“ og
får skiftet til spar!

Svendskriver om sit gode udspil
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Påfuglen
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EB63
K3
54
10 9 8 7 4

9852
B76
EKD8
EK

♦
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¤
>
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#
¤
>
<

♣

Syd / N-S

Du behøver ikke være i Vingsted for at følge de spændende opgør i par- og holdfinalerne.
SWAN transmitterer dagligt direkte på nettet:
Fredag den 14. juli kl.11_13.15:
Fredag den 14. juli kl.15_21.50:
Lørdag den 15. juli kl.19_22.30:
Søndag den 16. juli kl.10_17.15:

XP Digital Danish Open, semifinale (16 spil)
XP Digital Danish Open, finale (40 spil)
DM Åben par, A-finale
DM Åben par, A-finale
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Score
Plac.
Inge Keith Hansen, Nordsjælland
Ib Lundby
Leif Bøgh-Sørensen, Sydjylland
Henning Nielsen
Egon Carlsson, Vestjylland
Bent Johansen
Olaf Ries, Østsjælland
Kaj Druedal Jensen
Axel Koefoed, Bornholm
Poul Erik Koefoed
Otto Rübner, Fyn
Preben Mohr
Steen Jacobsen, Nordsjælland
Klavs Kierulff
Paul Kriser, København
Raimo Sundstrøm
Birthe Iversen, Østsjælland
Erik Iversen
Erik Hollbøll, København
Jakob Baden
Jens Otto Pedersen, Fyn
Svend Novrup
Kurt Boysen, Fyn
Keld Boysen
Erik Lund, København
N.J. Tobiasen
Inge Haugaard Jensen, Storstrøm
Grethe Engelhardt
Jørgen Priess, Vestjylland
Vagn Søndergaard
Randi Bunke, Sydjylland
Ellen Langager
Aksel Kragh, Fyn
Dines Poulsen
Sven Horsten, Østsjælland
Bente Mørch-Lassen
Anne Haber, Vestsjælland
Jens Aage Petersen
Bent Pedersen, Østjylland
Ingrid Kofoed
Kaj Brun
Henning olsen
Verner Johansen, Nordjylland
Herman Hansen
Birgit Foersom, Storstrøm
Jørgen Foersom
Erik Albrechtsen, Nordjylland

Ib Axelsen
Ingelise Cordua, Bornholm
Mogens Cordua
Ole Adamsen, Vestsjælland
Ole Svinth
Claus Hylling Christensen, Sydjylland
Svend Erik Holst
Else Waage, Storstrøm
Hans Larsen
Bjørn Jespersen, Østsjælland
Eivind Sveinbjørnsson
Karin Høeg, Nordjylland
Ove Høeg
Verner Christensen, Østjylland
Ib Larsen
Jørgen Holm, Storstrøm
Helge Rasmussen
Asger Friis, Sydjylland
Henning Vestergaard
Sven Andresen, Nordsjælland
Torben Andersen
Birthe Kinnunen, Østsjælland
Veikko Kinnunen
Merethe Koefoed, Bornholm
Mogens Hansen
Aase Bartschick, Fyn
Ulla Pedersen
Ruth Jensen, Østjylland
Frede Laursen
Eva Bjerg, Nordsjælland
Steen Ankjær
Anna-Lise Hyldig, Nordjylland
Erik Hermansen
Arne Christensen, Vestjylland
Johannes Christensen
Aase Hansen-Nord, Vestsjælland
Hanne Knudsen
Knud Erik Jensen, Sydjylland
Sigrid Nielsen
Karen Fischer, Østsjælland
Søren Fischer
Tove Pihl, Bornholm
Inge Nielsen
Henning Døpping, Østjylland
Poul-Erik Jensen
Kaj Brandt Thomsen, Østjylland
Lars Mortensen
Anne Aagaard, Varde Bk
Inger Olesen

193 1
176 2
167 3
163 4
140 5
138 6
120 7
91 8
88 9
81 10
79 11
71 12
65 13
52 14
51 15
40 16
34 17
31 18
28 19
26 20
24 21
21 22
17 23
15 24
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7 25
2 26
-9 27
-11 28
-21 29
-25 30
-28 31
-28 31
-36 33
-49 34
-55 35
-60 36
-72 37
-99 38
-107 39
-107 39
-111 41
-120 42
-129 43
-133 44
-139 45
-159 46
-174 47
-238 48

XP Digital Danish Open:

Meld aldrig storeslem
„Meld aldrig storeslem!“, anbefalede salig
Axel Voigt for mange år siden i en artikel i
DANSK BRIDGE.
Nils Mønsted og Jan Pedersen på Bruhnholdet i XP Digital Danish Open har ikke
læst Voigts formaning. Se bare her!

20
En tyver ud

Historisk spil

Jeg er sikker på, at der kan skrives 14 historier
om dette spil, nemlig en fra hver af de 14 borde
i XP Digital Danish Open, hvor spillet kom på
bordet. Du får et par stykker af dem.
Jeg kom forbi Birgitte Holm og Jan Jørgensen i forhallen, hvor de sad og diskuterede et
spil. Jan:
„Hvordan spiller du en nifarve med to små
over for EKB10 syvende?“
Skal man „safespille“ ved først at trække en
honnør og siden knibe (damen blank), eller
skal man knibe straks (damen fjerde i plads)?
Efterfølgende fik jeg så at vide, at andenhånden efter 1> havde meldt 4< i gunstig
zone, og det forrykker unægtelig odds, så jeg
foreslog, at man straks kneb efter damen.
Af parrets attitude fremgik, at det var den
rigtige spilleplan, og at de åbenbart havde
valgt den forkerte.

Hele fordelingen:
Vest / N-S
# ED2
¤ K 10 2
> E K B 10 8 6 3
<_
# B7
# 10 9 6 5 3
¤ B985
¤6
> D974
µ
>_
< D62
< B 10 9 8 7 4 3
# K84
¤ ED743
> 52
< EK5
Lidt senere så jeg Werdelins hold gøre op. Alle
scorer stod i +-siden, bortset fra ét. En tyver til
fjenden!?
Det var det samme spil! Ved det ene bord
var Norris_Norman gået en ned i 7ut, men ved
det andet gik melderiet:
VEST

Sigurd
Lauge P.

pas
5<
pas
pas

NORD

Nils
Mønsted

2> 1
5> 3
7¤
pas

ØST

Stig
Werdelin

4<
pas
D5
pas

SYD

Jan
Pedersen

4> 2
5¤ 4
7ut

1. Forskellige stærke varianter, bl.a. en Acol 2>.
2. Kunstigt, krav.
3. Rudervarianten.
4. Naturligt.
5. Lightner.

Udspil: <2.
Måske var Jan Pedersen alligevel gået i 7ut,
men efter Stigs dobling var han i hvert fald
ikke i tvivl om vinderplanen. 20 imp ud!

Stig Werdelin ... bridgemat(e)?
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På´n igen

Også i dette spil var der grund til optimisme,
mente Mønsted og Jan Pedersen, som igen var
havnet i storeslem.
Spillet så således ud:
Vest / Ingen
# EB982
¤ B4
>_
< E K B 10 9 4
# 10 6 3
# 754
¤ 72
¤ KD98
> KDB85 µ
> 10 6 4 2
< D65
< 73
# KD
¤ E 10 6 5 3
> E973
< 82
VEST

Kate
Reiter

pas
pas
pas
pas
pas

NORD

Nils
Mønsted

1<
2#
3#
6> 2
pas

1. Fjerde farve krav.
2. Renonce i ruder og to esser.

ØST

Erik
Lund

pas
pas
pas
pas
pas

SYD

Jan
Pedersen

1¤
3> 1
4ut
7#

Nils Møntersted – først en tyver og så +11.

Udspil: #4.
Det skulle sidde godt i de sorte farver. Mønsted spillede straks <2 til esset, <K _ farven
skulle være 3_2 _ og <4 til trumf med #K.
>3 til trumf, og da #E og #B udryddede de
udeværende trumfer, kunne Mønsted kræve rest:
1510. Det gav 11 imp til Bruhns hold, da NS
ved det andet bord stoppede i 6<.
Der var kun to par i storeslem _ det andet var
Erik Brok_Jørgen Anker Pabst. Fire par nåede
kun i game, mens Stig Werdelin_Sigurd Lauge
Petersen valgte en meget sporty kontrakt. De
var i 6ut, der med rødt udspil krævede <D i
plads _ og så kunne de lige så godt have meldt
7ut.

Dagens program
09.30–12.40
10.00–16.45
10.00–18.15
10.30–14.15
15.00–21.40
15.30–22.15
18.30–21.40
19.00–22.45

Danish Open / semifinaler
DM Veteranpar
Guld / parturnering
Bronze / parturnering
Danish Open 6 / finale
Sølv / parturnering (imp across the field)
Danish Open 6 / 3.-4. plads
Bronze / parturnering A- og B-niveau
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Kort & Godt – Stort & Småt
Appellen

Det endelige resultat af den ekstra kvalifikation
til XP Digital Danish Open forelå først med
over 1 times forsinkelse. To hold sluttede lige
og et spil, hvor der var forskellig forklaring på
de to sider af skærmen, kunne ændre kvalifikationen. Først skulle turneringslederne ser
på sagen, og da de afviste protesten, så kom
MAK‘en (den mundtlige appelkomité) på
arbejde. Her blev sagen også afvist. Resultatet
ved bordet stod ved magt _ men holdet fik _
meget venligt _ appeldepositum (kr. 200) igen.

Side 9-pigen på side 10

En af bulletinens medarbejdere _ en tidligere
fast skribent i Ekstra Bladet _ mener, at der er
for lidt fest og farver i vores bulletin.
Jeg er lidt usikker på, hvad han mener, men
vi forsøger med en side 9-pige, jeg faldt over
på terrassen _ et syn, der kan glæde alle:

TL Jeppe Knappe (med ryggen til) forklarer dommen til Preben Schmidt og Martin Christoffersen

God, gammel Dansk

Ud over de traditionelle præmier i sideturneringerne udvises der stor opfindsomhed, når
det gælder ekstrapræmier. Således modtog
Anders Krog_Thomas Mørkeberg hver en
æske med 3 miniflasker Gammel Dansk Citrus
Bitter i trøstpræmie. Mod 4# skulle Thomas
spille ud _ alt andet end trumf ud ville have
givet to beter, men Thomas startede i trumf, og
så var der 13 stik og et stort nul til parret!
Rart med noget at trøste sig i!

Ulla Korre stillede villigt op som model for at glæde
bulletinens tidligere EB-medarbejder.
Alle husarer må gerne se med over skulderen.
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Vinsmagningen

Mere end et halvt hundrede interesserede
mødte op til Vignoble-arrangementet onsdag,
hvor Østjysk Vinforsyning præsenterede nogle
af sine produkter. Der blev smagt både champagne (Crement), rosé- og hvidvin, men frem
for alt fem skønne rødvine i forskellige prisklasser.
Peter Schaltz øste gavmildt ud af sin vinviden _ og det på en underholdende facon, så
vi alle fik en stor oplevelse.

Postkassen
En kulinarisk oplevelse
Man får meget dejlig mad på festivalen _ både
morgen, middag og aften. Og det gælder både
centrets restaurant, bridgecafeen, den hjemmelavede på campingpladsen og utvivlsomt også
hos sponsorerne Munkebjerg Hotel og Park
Inn.
Tirsdag havde vi lyst til at prøve noget
andet _ vi ville finde en landevejskro. Hvor
ligger der sådan en?
Receptionen var lukket, og festivalsekretariatet kunne ikke hjælpe, så vi gik selv
på jagt. Mellem Ødsten og Vejle fandt vi frem
til Jerslev Kro, der er kendt for sin specialitet,
revelsben, og det var lige sagen. Lækre ben, og
alt hvad vi kunne spise, ledsaget af ovnstegte
kartoffelbåde og blandet salat. Det kan vi
anbefale!
Nu varer det en god tid, før vi bliver sultne
igen.
Veikko Kinnunen

Nyt udefra
Fra sportens verden …
Tour de france
Menchov, Rabobank, vandt dagens bjergetape,
efter stor hjælp fra danske Michael Rasmussen, der dog også undervejs samlede mange
point til den prikkede bjergtrøje. Carlos Sastre,
CSC, kom i mål som nr. 5 _ 17 sekunder efter
_ og ligger også nr. 5 i den samlede stilling
1.52 efter Landis, der overtog den gule førertrøje _ 8 sekunder foran Dessel.
Fodbold _ UEFA Cup
Randers _ Akranes, Island: 1_0
(62.min.: Alex Da Silva).
Brøndby-Valur Reykjavik: 3_1
(8.min.: Thomas Rasmussen, 32.min.: Morten
Duncan, 34.min.: Martin Ericsson, 83.min.:
Gunlaugson).
Brøndby stillede med en håndfuld helt unge
spillere. Elmander, Kamper og Zaza er solgt.
Dan Anton Johansen, Thomas Rytter, Trond
Andersen, Ruben Bagger og Kasper Lorentzen
er skadet.
Vestegnen venter på forstærkning.
Poker
Gus Hansen og Jan Sørensen er klar til andendagen i HORSE-turneringen under World
Series of Poker. Der spiller her på skift fem
forskellige pokervarianter _ 1.præmien:
50.000$.
Fra udlandet
Mellemøsten
_Vi gengælder angrebet. De kommer til at
betale en høj pris for at affyre en raket mod et
tæt beboet område, siger israelsk talsmand
efter at en Hizbollah-raket torsdag ramte
Haifa.
Fra krimiverdenen
Hvilken bonde?
Jack the Ripper kan identificeres. Hos en
efterkommer til efterforskningslederen i den
uopklarede mordsag er fundet papirer, der
afslører hovedmistænkt.
Familiedrama
Bror forhindrede æresdrab på søster. Hun ville
ud af et arrangeret ægteskab. Seks blev fængslet i Helsingør , blandt dem er pigens 71-årige
far.
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Dejlig å være norsk
i Danmark

af Nils Kvangraven

Det har det iallefall vært så langt for den
norske hold i Danish Open. Norsk Bridgeforbund ble invitert til å stille med et hold i
denne turneringen. Da våre største stjerner
ikke kunne, ble vårt hold spurt om vi ville ta
turen. Det var selvfølgelig en glede for oss å ta
en uke i Danmark med Bridge, øl og ferie. Da
vi bor helt sør i Norge, Kristiansand, var ikke
turen heller så lang. 2 ½ time med båt til
Hirtshals går fort når man har med kortstokk,
likefort går togturen med samme metode.
Jeg vet ikke hva dere dansker tenker om oss
nordmenn, men vi har vel et inntrykk av at
Skagen og Aalborg er godt kjent med oss fra
nord. Dette kom også tydelig frem da vi på
toget fra Hjørring spurte konduktøren om det
var mulig å kjøpe øl. Konduktøren svarte
høflig at serveringen desverre startet etter
Aalborg så det ble nok ikke noe øl på oss. Da
vi fortalte vi skulle til Vejle ble han noe overrasket, jeg antar de Danske Statsbaner pleier
sette av sine Norske passasjerer i Aalborg.
Men alt gikk bra, vi klarte vente til Aalborg var
passert og ganske riktig kom det en hyggelig
dame som kunne servere Carlsberg.
Så litt bridge. Danish Open har vært en
veldig fin turnering som vi på det sterkeste vil
anbefale andre å spille. Gode spillelokaler,
hyggelige spillere og turneringsledere. Da vi
også har vært så heldige å kvalifisere oss for
kvartfinalen må vi si oss fornøyd. Mot slutten
av kvalifiseringen skulle vi møte Danmark
Open. Det vil si de som skal forsvare Danmarks
ære i det kommende Europamesterskapet. Jeg
kjenner noen av disse spilleren fra før. Det er
alltid like hyggelig å spille, selv om jeg ofte
går fra bordet uten særlig mye imp. HC Nielsen har hevdet han er en norgesvenn, han sier
han elsker norske fjorder og fjell og foretrekker
bruke ferier i Norge.

HC – en ulv i fåreklæder?

På dette spillet begynte jeg faktisk å tro han
virkelig var en sann norgesvenn:
Syd / N-S

#
¤
>
<

10 9 5
76
KD952
EK6

VEST

#
¤
>
<

KD6
EKB32
6
10 9 3 2
µ

#
¤
>
<

EB87
10 5 4
E87
DB87

NORD

HC

#
¤
>
<

ØST

432
D98
B 10 4 3
954

SYD

1<
1>
1¤
3>
pas
pas
4>
pas
4#
pas
5<
pas
5¤
pas
6<
pas
pas
D
pas
pas
pas
Motspillet var snillere enn doblingen så straffen ble bare 500, men det ble selvfølgelig dyrt
nok da Norge i åpent rom spilte 4¤ med 10
stikk og +620. Jeg har ikke spurt mine danske
venner om hvem som hadde skylden for denne
meldemisforståelsen, men jeg har iallefall
akseptert HC som en sann norgesvenn. Heldigvis endte kampen 15_15, det mest vennskapelige resultat man kan få i bridge.
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På dette spillet kunne vi si kortgudene ikke var
med oss.
Vest / N-S
# ED2
¤ K 10 2
> E K B 10 8 6 3
<_
# B7
# 10 9 6 5 3
¤ B985
¤6
> D974
µ
>_
< D62
< B 10 9 8 7 4 3
# K84
¤ ED743
> 52
< EK5

Meldingene var som tatt ut av læreboka:
VEST

pas
pas
pas
pas
pas

NORD

Nils
Kvangraven

1>
5< 1
5# 3
7¤

ØST

3<
pas
pas
pas 5

SYD

Helge
Stornes

3¤
5¤ 2
6# 4
pas

1. Exclusion RKCB.
2. Ett ess.
3. Noe i spar makker?
4. Spar konge.
5. Glemte lightner doble?

Selve spillet gikk fort da utspillet var en kløver.
Spillefører stakk og spilte hjerter ess og hjerter
til kongen. Dårlige nyheter for Norge og kun
12 stikk, da våre venner på det andre bord
hadde stoppet i 6 ruter ble dette en kjempe
sving.
Tenk hvis vest Lightnerdobler 7 hjerter, da
tar nord ut i 7nt. Dette spillet vinnes naturligvis lett da doblingen av 7 hjerter forteller om
ruter renons og man kan finesse ruter dame i
første runde.
(Se andetsteds i bulletinen, hvad der skete,
da Werdelin Lightnerdoblede 7¤. IL).

Så til et minne fra mine dager som junior
spiller. Det å komme hit og treffe igjen gamle
„fiender“ vekker gamle minner. Jeg har hatt
mange hyggelige stunder mot Danmark, dere
har alltid hatt gode og hyggelige spillere på
junior hold, og våre oppgjør var alltid
spesielle. Ett av de jeg husker best må være fra
siste kamp i round robin under VM for junior
hold i Brasil. Norge mot Danmark i Rama, det
laget som vinner går videre til semifinale!
Jeg og min makker Gunnar Harr spilte mot
Gregers Bjarnarson og Michael Askgaard i
åpent rom. Kampen var jevn spilt med mye
god bridge. Så kom det spillet jeg aldri vil

Gregers blev os et dyrt bekendtskab

glemme så lenge jeg lever. Du har fått utlevert
følgende hånd:
# EK2
¤ E D 10 9 8 2
>_
< D B 10 5
VEST

DU

NORD

Gregers

ØST

Makker

SYD

Michael

1¤
1#
2<
3¤ 1
Kampen ble spilt med skjermer og jeg satt på
samme side som Gregers. Han alerterte
3 hjerter og forklarte det som fit jump. Det vil
si 7_10 hp, spar tilpass og verdier i hjerter. På
min hånd så dette veldig fint ut. Michael sitter
med hjerter konge i kapp. Hva ville du meldt
om du hadde denne opplysningen?
Jeg valgte desverre å melde 5NT, dette er
store frie og er storeslemsinvitt hvis makker
har god kløverfarve. Min makker hadde EK i
kløver og meldte 7 kløver. Spillet gikk raskt
med ruter utspill, ut med trumfen og hjerter til
damen. Klar til å notere ned 2140 så jeg til min
store overraskelse at Gregers stakk hjerter
dame med kongen! 1 beit og trist sorti for
Norge. Vi måtte nesten be turneringsleder se
på spillet da jeg følte meg litt lurt i meldingene. Desverre for oss var Gregers forklaring
korrekt og det var Michael som hadde glemt
systemet. Scoren ble stående og Danmark gikk
videre til Semifinale. Derfor forteller jeg folk
som spør at mitt VM eventyr ble stoppet av
hjerter konge og en Dansk meldefeil. Kanskje
vi kan ta det igjen her i Danish Open?
Uansett så er det deilig å være Norsk i
Danmark. ☺
Hvis noen av mine Danske venner er
nysgjerrig på Norsk Bridge kan dere vurdere å
delta i den Norske Bridgefestival. Her er alle
Norske mesterskap åpne. Kanskje vi kan få en
Dansk Norsk Mester i år? Sjekk linken
www.bridgefestival.no for mer informasjon.
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Sideturneringerne
Når over 1000 bridgespillere dyster i åbne turneringer, kommer der mange sjove spil og
usædvanlige situationer. Her er to spil _ begge er fra de åbne bronzeturneringer.

Teknik og gode aftaler er selvfølgelig en
nødvendighed for at klare sig godt i modspil,
men fantasi er også en meget vigtig faktor.
Per Ekenes fandt virkelig et inspireret
modspil i dette spil.
Syd / Ingen
# 93
¤ B7543
> 93
< K953
# E D 10
# K743
¤ 10 8 6
¤ EKD5
> KD762
µ
> B8
< B2
< 84
# B74
¤E
> E 10 5 4
< E D 10 7 6
VEST

1>
2>
3#
Udspil: ¤E.

NORD

Jesper
Kampmann

pas
3<
pas

ØST

1#
3¤
pas

Meldeforløbet er ikke så smukt, men slutkontrakten helt rimelig.
Per Ekenes angreb med ¤E, og da han så
bordet, valgte han at satse på <K hos makker.
De fleste ville blot spille en lille klør, men Per
fandt frem til <10, der blev dækket med <B
og Nord kom ind på <K. Han gav makker
hjertertrumfningen.
Hvad nu?
Per var på ret spor. Han underspillede endnu
en gang <ED. <6 lå på bordet, og da Nord
kom ind på <9, kunne han give makker endnu
en trumfning!
Det var tre ned i en kontrakt, der havde
vundet 8, 9 eller 10 stik ved flere borde. Jeg
har hørt, at Øst stadig sidder og virrer med
hovedet og undrer sig over, hvad der ramte
ham.
Tre ned (150) gav „kun“ +7, da der var to
par, der var blevet doblet i 3< og 4<, men 150
ind var afgørende, da NS´s normale score
skulle være 130 i en klørkontrakt. Bemærk
dog, at hvis spilfører ikke ´automatisk´ dækker
<10 med knægten, så er der kun én indkomst
på Nords hånd.

SYD

Per
Ekenes

1<
D
pas
pas

Swanebridge

„Hvem er din makker?“
„Det ved jeg ikke. Vi har spillet
sammen i 4 år, men jeg har aldrig set
hende!
Et udsædvanligt udsagn, men
100% korrekt. Jørgen Martens,
Frederiksværk, stillede torsdag
morgen op i bronze-turneringen
sammen med Ellen Holmgaard fra
Vamdrup. De har været makkere på
Swan Bridge i næsten 4 år, men det
var første gang de skulle sidde
overfor hinanden!
I den første turnering blev det
ikke til en topplacering, men de
fortsatte ufortrødent til eftermiddags-sølvturneringen, hvor de blev
nr.15 ud af 46 par.

Makkere i 4 år – men kun på nettet
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Delkontrakter i minor har meget lav prioritet i
parturneringer. I dette spil bør NS stoppe i en
delkontrakt i ruder, men der var kun ét ud af
11 par der havde bremserne i orden. Resten af
feltet satsede på 5>, der let blev sat, eller 3ut,
der burde gå ned ved alle borde.
Der var alligevel 3 par, der fik lov til at
vinde 3ut _ endda 10 og 11 stik. Lad os følge
Lorenzo Zaboe, der spillede sammen med
turneringsleder Jens Ulrik Foght:
Syd / Ø-V
# 96
¤ 10 8 6
> K D B 10 9 5 2
<B
# E B 10 8 7 2
# 43
¤ 942
¤ KDB7
> 74
µ
>E
< 92
< D 10 8 7 4 3
# KD5
¤ E53
> 863
< EK65
VEST

NORD

JUF

ØST

Med det naturlige udspil af #B går 3ut helt
automatisk to ned. Vest havde dog andre ideer.
Han frygtede, at 3ut skulle spilles hjem på en
lang klørfarve og satsede på #Dx hos makker
og en indkomst. Han angreb derfor med >7.
Makker kom ind, og makker skiftede pligtskyldigst til spar, men det var blot Syds tiende
stik! #4 til damen og esset og #B tilbage til
kongen. Syd kunne nu glad indkassere alle
sine ruderstik, men han huskede først at trække
¤E _ og så blev stakkels Øst fanget. Han var
tvunget til at holde ¤K (bordet har ¤10) og
kaste klør, så Syd fik sidste stik på <6!
460 var „kun“ en delt top.

Spiller nr. 1000

Lise Gregers Jensen fra BK Enigheden i Sønderborg blev spiller
nr. 1000 i de åbne turneringer i
Vingstedfestivalen. Hendes makker
ved bridgebordet og derhjemme,
Jørgen Kaad, satte sig først og blev
dermed kun nr.999. Parret kom
ikke i præmierne, men der var
alligevel Vignoble-flasker til dem.
De studerede interesserede flaskerne _ de er nemlig selv vinimportører. ☺

SYD

Zabeo

1<
2#
3>
pas
3ut
pas
pas
pas
Udspil: >7.
NS havde aftalt 1ut til 12_14 og havde
selvfølgelig ikke aftalt, om 3> var krav eller
ikke-krav.

Spiller nr.1000 satte sig ved bordet kl. 10 onsdag
morgen – en helt fantastisk rekord.
Sidste år nåede festivalen først spiller nr. 1000
torsdag aften.
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Sølv 5 (44 par)
1. Jens Ole Jensen_Palle Reimann,
Esbjerg................................................... 307
2. Erik Brok_Jørgen Anker Pabst,
Vejle/Århus ............................................ 228
3. Claus Tegtmeier_Thorkild Andersen,
Kolding&Kibæk .................................... 161

Tirsdag
Sølv 4 (48 par)
1. Bente Skafte_Erik Skafte,
Give ....................................................... 1881
2. Henning Pedersen_Peter Aarup,
Aalborg ................................................. 1706
3. Jesper Kragh_Jens Astrup,
Aalborg/Valby ....................................... 1594
Bronze 7a (24 par)
1. Bo-Lennart_Jens Ulrik Fougt,
Næstved ................................................ 51
2. Lise Reimann_Kirsten Reimann,
Esbjerg .................................................. 46
3. Kristian Frimer_Steen Kundby,
Vejle/Valby ............................................ 45
Bronze 7b (30 par)
1. Ole Kortegaard_Kurt Christensen,
Aalborg/Pandrup ................................... 115
2. Jem Vedsted_Aase Vedsted,
Vejle ...................................................... 103
3. Hanne Ebbesen_Gudrun Rasmussen,
Sønderborg ............................................ 78
Bronze 8b, Midnatsbronze (42 par)
1. Preben Schmidt_Martin Christoffersen,
København ............................................ 185
2. Jens Ole Jensen_Flemming Poulsen,
Esbjerg .................................................. 145
3. Mads Krøjgaard_John Møller Jepsen,
Århus/Esbjerg ....................................... 104

Torsdag
Bronze 11 (57 par)
1. Susanne Wacker_Lisbeth Nielsen,
Herning.................................................. 263
2. Erling Jensen_Jens Christensen,
Vejle ...................................................... 197
3. Kenneth Madsen_Magnus Groes,
Kbh. ....................................................... 161
Bronze 12A (20 par)
1. Peter Kraunsøe_Søren Kraunsøe,
Islev ....................................................... 57
2. Hans Nielsen_Carsten Klemmensen,
Herning/Ikast ......................................... 49
3. Karsten Jensen_Mads Eyde,
Fjends/Viborg ........................................ 46
Bronze 12B (38 par)
1. Erik Kristensen_Jytte Kristensen,
Lemvig .................................................. 119
2. Viggo Lybker_Dorrit Jensen,
Give ....................................................... 134
3. Martin Jensen_Mogens Thaarup,
Brande/Uhre .......................................... 105
Sølv 6 (46 par)
1. Henning Østergaard_Tine Agerskov,
Fjends .................................................... 233
2. Otto Dahl_Villy Dam,
Vejle ...................................................... 202
3. Johan Knudsen_Martin Hansen,
Give/Grindsted....................................... 196
Guld 2 (22 par)
1. Kjell Otto Kopstaad_Jorunn Feness,
Norge ..................................................... 1318
2. Karsten Jensen_Mads Eyde,
Fjends/Viborg ........................................ 849
3. Flemming Madsen_Niels Krøjgaard,
Brovst .................................................... 649

Onsdag
Bronze 9 (34 par)
1. Gregers Bjarnarson_Anders Hagen,
Kbh. ....................................................... 209
2. Else og Cai Klempel,
Holte-Gentofte ....................................... 151
3. Benney Marquart_Flemming Bjørnholt,
Århus ..................................................... 121
Bronze 10 A (21 par)
1. Otto Dahl_Bo Lisberg,
Vejle ...................................................... 88
2. Jens Ulrik Fougt_Lorenzo Zabeo,
Næstved-Rødovre .................................. 47
3. Rasmus Koch_Thomas Hjort,
Ålborg ................................................... 36
Bronze 10 B (40 par)
1. Knud Meier_Poul Erik Olsen,
Kolding .................................................. 138
2. Martin Jensen_Mogens Thaarup,
Brande/Uhre .......................................... 128
3. Hans Nielsen_Kaj Birkkjær,
Herning.................................................. 101
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