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Vingsted
vandt kampen
Vingstedfestivalen kæmpede hårdt mod det strålende sommervejr _ og
vandt kampen knebent! Der var i dagtimerne en tilbagegang i de åbne
turneringer, men det blev hentet ind lørdag aften _ tilstrækkeligt til en
samlet fremgang på i alt 2 par.
I DM for mixedpar slap alle forhåndsfavoritter igennem nåleøjet i kvalen.
I A-finalen vandt Dorthe Schaltz_Morten Lund Madsen kampen om de
gule førertrøjer, mens Søren Fischer havde sit hyr med den manuelle udregning af bridge-golfen, hvor den afsluttende golf spilles i dag.
Tekniske problemer er der altid ved opstarten, men i år skabte det ikke
panik! Efter 5 år er staben i Vingsted så rutineret, at alt er blevet klaret _
næsten uden at spillerne opdagede, at der var problemer.
I år har vi udvidet bulletinstaben med den nye redaktør af DANSK BRIDGE,
Henrik Kruse Petersen. Det lettede, men på grund af vrøvl med printeren
dansede frøken klokken alligevel på bordet til ud på de små timer.
God nat _ klokken er 04.17 _ dut!
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Kort & Godt – Stort & Småt
Saxo Bank i gult
Schweizeren Fabrian Cancellara vandt første etape i Tour de
France, 15½ km enkeltstart i
Monte Carlo, 18 sekunder foran Alberto Contador, Astana. Team Saxo Banks topryttere Andy
Schleck blev nr. 18 1 minut efter og Frank
Schleck nr.67 ÷1.36.
Lance Armstrong blev nr. 10 med et tidstab
på 40 sekunder.
I dag gælder det 187 km fra Monaco via Nice
til Brignoles _ en etape, der starter barsk med en
kategori-3-stigning og et par „mindre“ bjerge undervejs.

Kom med din hånd
Hvis du falder over et godt spil _ en vanskelig
hånd at melde, et finurligt slutspil eller andet,
og du møder en af de flyvende hollændere, Els
og Ernst, så ræk dem hånden. Skriv gerne alt
ned om meldinger, udspil, spilføring og hvem,
der sad hvor.

Bord dæk dig
Nogle deltagere gør en ihærdig indsats for at
efterlade et kunstnerisk udsmykket spillebord,
når runden er færdigspillet. Ovenstående er et
godt eksempel.
Sagt på en anden måde: Staben af hjælpere
bruger oceaner af tid på at fjerne kaffekopper,
tomme flasker og andre efterladenskaber. Vær
med til at gøre livet lidt lettere for dem ved at
efterlade spillebordet, så der levnes lidt plads
til kort og regnskaber i den følgende runde.
Tak!

Keep it cool, man ...
Desuagtet, at Charlotte andetsteds i bulletinen
afslører, at der er aircondition i bulletinrummet,
hilste vi general Jensen velkommen, da han
pludselig dukkede op belæsset med kolde vand
til køleskabet.
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Mixed med få tårer
af Peter Lund
Mixed-kvalifikationen bød i år på meget få overraskelser. Næsten alle forhåndsfavoritterne
kvalede sikkert blandt de 40 (ud af 120 par), der gik i A-finalen. Normalt er den værste
placering nr. 41, men da et par meldte fra til A-finalen, slap Tina Ege_Niclas Raulund Ege
med som nr.41, mens Karin Risom_Peter Kraunsøe som nr. 42 _ 2 point efter _ blev henvist
til B-finalen.
I A-finalen deltog også ’par nr. 121’, Erik Fjord Pedersen_Birthe Kjær Larsen fra
Varde. De kom ind som reservepar i stedet for Jette Bondo_Lauge Schäffer og udnyttede
flot chancen med en placering som nr. 26.
I A-finalen er der spillet 11 ud af 39 runder. Dorthe Schaltz_Morten Lund Madsen
med 115 foran Ulla og Ulrik Zeeberg 103. I B-finalen deltager 78 par. Kun 2 par meldte fra
_ begge på grund af sygdom.
I første runde gik det hurtigt ved dette bord:

1
N/Ingen

543
KD2
T653
K98

DT62
Antal Res Point
ET9853
1
730 57
8
2
690 54
D7
1
650 51
9
2
590 48
B64
2
500 44
KDB72
1
480 41
EB42
6
450 34
EKB87
7
420 21
7
1 60/50 12
E94
4
300 10
T653
3
200 3
2
170 -2
3
140 -7
1
110 -11
1 40/60 -12
4
100 -16
1
50 -21
15
-50 -37
2 -110 -54
1 -130 -57

VEST

NORD

ØST

SYD

Mikael
Velschow

Mads
Krøjgaard

Gitte
Hecht J.

Els
Wittenveen

Gitte var længe med i toppen af feltet

ned og 300 til Nord-Syd gav dog stadig +10 til
Nord-Syd (top/bund +/÷ 59). Med perfekt modspil: hjerter til trumf og underspilning af #EK
til damen kan Syd få to trumfninger. 500 havde
givet +44 _ en ret lille forskel, men der var ingen,
der havde turdet dette modspil. 15 par gik ned i
4#??!
Spil 2 gav Øst-Vest +54, da Mads hårdt satsede på en håbløs 4#, der blev doblet og gik to
ned, men ved pausen efter 1.sektion lå de to par
nr.2 og 3.

pas
1>
1#
2>
4#
5>
pas
pas
D
pas
pas
pas
4# vinder ved at rejse hjerterfarven, men offeret alligevel på kanten. Els angreb med ¤7 til
kongen og esset. Mads skiftede til #D, hvor Syd
lagde #B _ og så kom der endelig hjerter til
trumf. Modspillet skulle også have trumf es: to
3

4#. Her kom der ruder ud til 10’eren, og så ser
det helt naturligt ud at spille på klørfarven. Nord
kom ind på <K, ruder igen til damen og kongen
og ruder til esset. Klør igen til knægten og esset.
¤D rundt til kongen, og Syd kunne glad indkassere tre stik i ruder: To ned og +46 til Nord-Syd.
Vores medredaktør, Henrik, var inde som substitut, og han faldt også for klørfarven i 3ut, men
inden hjerterknibningen tog han sine sorte topstik og tvang dermed Syd til at kaste en ruder:
en ned og ÷27.
Har du set næsten-safe-spillet?
I stik 2 spilles spar til bordet eller klør til esset fulgt af en hjerterknibning. Når (hvis) den
taber til Syds konge, er spilfører beskyttet mod
ruderangrebet og sikrer sig 10 stik.
Belønningen er +47 på barometeret!

Den farlige hånd
De fleste bridgespillere kender begrebet „den farlige hånd“, men ved bordet er det ikke altid så
let at gennemskue situationen:

11
S/Ingen

EK754
DB5
2
EDT4

VEST

DT2
Antal Res Point
9876
1 200 59
974
3 150 55
K76
6 100 46
B8
13
50 27
ET32
2 -170 12
EDT
14 -400 -4
8532 10 -420 -28
963
9 -430 -47
K4
2 -460 -58
KB8653
B9
NORD

Peter
Erik
Kraunsøe Hermansen

2#
3ut

pas
pas

ØST

SYD

Karin
Risom

Anna-Lise
Hyldig

2ut
pas

Fødselsdagsskvis
Ulrik Zeeberg fejrede sin fødselsdag (39 år) med
en perfekt dobbeltskvis:

2< 1
pas
pas

6
Ø/ØV

T8532
Antal Res Point
D
1 1100 59
EK64
9 800 49
K43
5 500 35
976
KD
6 480 24
3
KT9852
1 460 17
BT9752 D3
18 450 -2
T87
DB6
4 430 -24
EB4
6 420 -34
EB764
1 400 -41
8
1 230 -43
E952
4 200 -48
1 180 -53
1 170 -55
1 100 -57
1 -100 -59

1. Gamekrav eller spærremelding i ruder.

En kontrolleret meldeserie til 3ut (enkelte par
stoppede først i 6< og 6ut). Mange måtte ned i

VEST

NORD

ØST

SYD

Lars H.
Gaardhøje

Ulrik
Zeeberg

Hanne
Christensen

Ulla
Zeeberg

pas
pas

2#
pas

2¤
pas
pas

pas
4#

Ulla Zeeberg håbede på, at gemalen ville finde
en oplysningsdobling frem, som hun kunne
forvandle til straf, men han kom desværre med
2#, så hun måtte nøjes med at hæve til game.
Der kom #K ud til esset, ruder til esset og
ruder til trumf. Der er ikke forbindelser til endnu
en rudertrumfning, så Ulrik spillede #B til #D.
Øst skiftede til <D, der løb til kongen. Den sid-

Et smil fra Karen trods den uheldige slutplacering
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Ulrik fik mange fødselsdagsgaver undervejs

ste udesiddende trumf blev trukket fulgt af ¤D
til kongen og esset, ¤B med afkast af <3 og en
hjerter til trumf.
Stillingen var nu:
#8
¤_
> K4
<4
#_
#_
¤_
¤ T9
> BT
μ
>_
< T8
< B6
#_
¤ 76
>_
< E9

kaste <6 _ og så fik Ulrik sidste stik på bordets
<9! _ 480.
Spilføringen blev ikke belønnet på barometeret. 10 ØV-par var blevet fanget i 2¤-D: ÷800,
mens 5 par havde afleveret ÷500 i 2>-D. Derfor
gav 480 „kun“ +24, mens 450 havde givet ÷2.

På #8 kunne øst undvære ¤9, ¤6 fra bordet og
<8 fra Vest. Derefter >K, der tvang Øst til at

08.30_15.00
10.00_19.00
10.00_17.00
10.30_14.30
16.00_22.45
19.00_23.00

Schweitzer bridge-golf (golf)
DM mixed par
Hal 1
Kursus: Nordisk Standard
Lok 3
Pernod Ricard bronzepar 3A/B Hal 2
Carletti sølvpar 2 IAF
Hal 2
Pernod Ricard bronzepar 4A/B Hal 2

N Y D V E R D E N S E N E S T E A K VA V I T
D E S T I L L E R E T P Å R AV
AALBORG NORDGULD Aquavit er en helt unik smagsoplevelse. Den er destilleret på rav
forædlet i de nordiske have gennem millioner af år og er derefter lagret til perfektion på
spanske sherryfade. Resultatet er en rund og imødekommende luksusakvavit, der især passer til retter fra det nye nordiske køkken, men også er yderst velegnet som avec til kaffen.
Prøv AALBORG NORDGULD Aquavit til f.eks. gråand med aspargeskartofler, og få en
smagsoplevelse ud over det sædvanlige. Find opskrifter og flere spændende akvavitter
på www.aalborgakvavit.dk – der er noget for enhver smag.
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Dagens program

Doblet hjemgang
Det koster normalt mange point at modstanderne
vinder en doblet kontrakt. I dette spil kostede
doblingen kun 3 point, da modstanderne havde
meldt topkontrakten og spillede den hjem:

21
N/NS

KT984
Antal Res Point
7
1 930 59
B83
2 790 56
K932
1 730 53
D72
65
1 600 51
KDB98
542
2 500 48
KD2
T9654
4 300 42
EB
D64
2 200 36
EB3
13 170 21
ET63
1 150 7
E7
11 140 -5
T875
1 130 -17
5 110 -23
6 100 -34
4
50 -44
3 -100 -51
1 -110 -55
1 -140 -57
1 -200 -59

VEST

NORD

ØST

SYD

Finn
Thomas
Birgitte
Kirsten
Thunbo Vang-Larsen Thunbo Steen Møller

D
3¤
D

pas
1#
4#
pas

pas
pas
pas
pas

1<
2#
pas
pas

Thomas Vang Larsen – en mand med næse

¤2 kom ud til ¤E, <5 til <E og <B igen til <K.
Thomas fortsatte med >E og ruder til damen,
hjerter til trumf, ruder til trumf med #B (for at
forhindre en blokade i trumffarven), fulgt af #E,
#3 til 10’eren og #K, hvorpår Nord blot skulle
rejse sit tiende stik ved at spille klør: 790 ind.

Modspillet kan gøre det lidt sværere ved inde på
<E at fortsætte i hjerter, men spilfører vinder
alligevel. Nu skal han dog rejse sit klørstik før
han rører trumferne.
790 gav +56 på barometeret, men 620 havde
givet en udbetaling på +53.
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Nyt udefra

IKKE FLERE
STÅPLADSER

af Charlotte Koch-Palmund

Som at tage bussen
Det kinesiske lavprisflyselskab Spring Airlines
har ansøgt om tilladelse til at sælge ståpladser
om bord på deres fly. Det er meningen, at de rejsende skal stå i opholdsområderne og i gangarealerne. Dermed vil selskabet kunne tilbyde
ultra-billige flybilletter.
Forslaget kommer fra Kinas vicepremierminister, Zhang Dejiang. Han har sagt, at „man
burde kunne købe billige billetter til fly på samme
måde, som man tager en bus _ uden sæde, uden
bagage, uden servering af mad og drikke, men
yderst belejligt“.
Spring Airlines har allerede tjekket med Airbus, og de har meldt tilbage, at det er sikkert nok
med stående passagerer. Spring Airlines er i forvejen kendt for at være lidt utraditionelle. Fx
arrangerer de pausegymnastik for passagererne
under flyvningen.

Hedebølge i Viborg
Politiet i Midtjylland fik sig noget af et chok, da
de stoppede en nøgen mand _ kun iført sikkerhedsbælte. I sidste uge svedte den midaldrende
mand så meget i varmen, at han valgte at køre
sig en tur uden en trævl på kroppen. På en landevej uden for Viborg vinkede politiet ham ind til
siden ved en rutinekontrol.
Inde i bilen sad en helt nøgen mand ved rattet. Han var ikke iført så meget som en sok. Sikkerhedsbæltet havde han dog stadig på, siger
vagthavende fra Midt- og Vestjyllands Politi. Da
det sådan set ikke er ulovligt at køre nøgen rundt
i sin bil, slap manden for tiltale.

Flower power
Den australske ø Tasmanien har
fået et stort problem med minikænguruer, der går
ind på valmuemarkerne og spiser sig
vinde og skæve i opium. De hopper rundt i cirkler, til de styrter. Kænguruerne _
som retteligt hedder Wallabies _ elsker valmuer,
der indeholder euforiserende stoffer. Når de har
hoppet rundt i et stykke tid, styrter de omkuld af
træthed.
Tasmanien er verdens største producent af lovlig opium. Kvæg og andre dyr, som fx hjorte og
får, der æder planterne, er blevet set opføre sig
på samme måde som kænguruerne.

Sundhed fremfor alt
Vandmeloner er svære at spise. Alligevel er de
populære som sommerspise, fordi de er dejligt
læskende og friske. Det er også populært, at fylde
den store frugt med spiritus og derefter indtage
væskerne gennem et sugerør.
Begge dele bliver nemmere nu. I Japan har
de nemlig fremstille firkantede vandmeloner.
Nemme at skære i skiver _ og væltesikre, når de
er fyldt med alkohol. Vandmelonerne kommer
dog formentlig ikke til
at skubbe de traditionelle meloner helt ud
af markedet lige med
det samme, idet de er
super dyre. Én melon
koster ca. 14.000 yen,
hvilket cirka svarer til
750 kr.

Afstemning fra Ekstra Bladets website
Hvor varmt er der på din arbejdsplads?
Ulidelig varmt: 81,87%
Dejlig svalt: 18,13%
PS. Web- og bulletinrummet har aircondition.
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Bridge-golferne
skaber store sving
af Henrik Kruse Petersen
Fredag aften tyvstartede de alsidige bridge-golfkombattanter festivalen. I dagtimerne kaster de
sig ud i golfspillets mange finurligheder, og om
aftenen forsøger de så at skabe endnu større sving
ved bridgebordet. Et kig på fredagsbridgen afslørede dog visse niveauforskelle mellem de mere
garvede bridgespillere og de habile golfspillere,
der sædvanligvis ikke så ofte kommer til kort.
Her er et glimt fra de indledende øvelser, hvor
bridgehajerne rigtig kunne boltre sig. Senere
følger dog alle strabadserne på golfbanen, og så
bliver rollerne muligvis byttet om.
Hvem har #10?
Morten Andersen og Klaus Adamsen fik en forrygende start:

Klaus Adamsen: „Godt begyndt ...“

Situationen, hvor >3 blev spillet, var nu set fra
Vests synspunkt:
# K74
¤_
>3
<2
# DB6
# ?83
¤7
¤_
>_
μ
>_
<E
<D
# E?9
¤_
>_
<K

5
N/NS

K74
Antal Res NS ØV
BT83
1 500 30 0
KDBT3
1 200 28 2
2
2 150 25 5
DB62
T83
4 120 19 11
EKD72
54
2 110 13 17
95
874
2 100
9 21
E7
DT853
1
50
6 24
E95
1 -100
4 26
96
1 -110
2 28
E62
1 -200
0 30
KB964
VEST

NORD

ØST

SYD

Klaus
Adamsen

Karen
Ebdrup

Morten
Andersen

Niels Peter
Madsen

Vest kunne ikke lide at lægge den rejste hjerter,
idet han så kunne sættes ind på <E for derefter
at skulle åbne sparfarven, så han kastede #6, og
på trods af sin solide 16 hp’s modspilshånd var
han nu pludselig afhængig af, at makker skulle
have #10 og samtidig også kunne se, at det kort
skulle gemmes. Øst havde aktuelt nøglekortet og
holdt rigtigt, så kontrakten måtte en ned, og dermed var turneringens første top til bridgehajerne
Morten „Duck“ Andersen og Klaus Adamsen en
kendsgerning.
Runden fortsatte med to middelspil, inden
Øst-Vest igen svingede køllen og tog endnu en
top i det fjerde spil, da de doblede 4¤, der måtte
fire ned og kostede 800.
Nu skal hajerne så bare have overført svingene til golfbanen, men der er der givetvis mange
af de mere golfmindede bridgespillere, der pønser på at få revanche ...

pas
pas
1<
1¤
2>
pas
2ut
pas
3ut
pas
pas
D
pas
pas
pas
Vest spillede omhyggeligt ¤D, K, E, 2 for at vise,
at hans indgang var i klør. Derefter satte han sig
forventningsfuldt tilbage i stolen for at vente på
den sikre og doblede zonebet i form af <E og
den femte hjerter, der nu var rejst.
Vest fik det dog pludselig lidt varmt, og det
var ikke bare sommervejrets skyld, da Syd efter
at have fået stik på ¤B tog sine fem ruderstik.
Efter at have bekendt to gange ruder kunne Vest
undvære en klør og en spar, men hvad skulle han
lægge på den sidste ruder?
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BRIDGEQUIZ MED
Tag udfordringerne op i Villy Dams bridgespalte i
-\OODQGV3RVWHQRJSU¡YDWO¡VHHWHOOHUÁHUHTXL]
VS¡UJVPnO-RÁHUHULJWLJHVYDUGHVWREHGUHHUGLQH
chancer for at vinde en af følgende præmier
+HOnUVDERQQHPHQWSn-\OODQGV3RVWHQDOOHXJHQVGDJH
6FDQGLFKRWHORSKROG
Á$VPXQG6SHFLDORJ$VPXQG6SHFLDOJODV
6WHOWRQWHUPRNDQGH
(YD6RORN¡OHVNDEVNDUDIIHO
/DUV'DQHVNRYVERJ´6nVQDNGRJGDQVNPDQGµ

%ULGJHTXL]]HQÀQGHUGXL-\OODQGV3RVWHQGHQMXQL
MXQLRJVLGVWHGHOGHQMXOL'HVDPPHGDJHNDQ
GXRJVnÀQGHRSJDYHUQHSnEULGJHIHVWLYDOGNTXL]
'HQMXOLHUVLGVWHPXOLJKHGIRUDWGHOWDJH'HQ
MXOLRIIHQWOLJJ¡UHVYLQGHUQHL-\OODQGV3RVWHQ
'HOWDJLTXL]]HQSn

ZZZEULGJHIHVWLYDOGNTXL]
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Solskin og
festivalstemning
af Henrik Kruse Petersen

Solen skinner, og festivalen er nu i fuld gang.
I hytterne og på campingpladsen blev der allerede fredag eftermiddag, på meget forskellig vis,
varmet op til de kommende udfordringer ved
bridgebordene. Da bulletinens udsendte medarbejder kom forbi, lød menuen ved et af langbordene på sammenskudsgilde i form af pasta med
kødsovs og dertil en masse godt humør.
Der blev muligvis drukket en enkelt øl og fortalt røverhistorier fra bridgens overdrev, inden
de mange mixedpar over en lang lørdag skulle
forsøge at komme igennem nåleøjet til det forjættede land, som jo er søndagens mixedfinale.
Konkurrencen er selvfølgelig hård i en turnering med 120 par, hvoraf kun de 40 bedste får
lov at spille om DM-guldet, men skulle det glippe,
er der heldigvis B-finalen som kombineret med
festivalens mange sociale aspekter alligevel gør
det til en særdeles fornøjelig oplevelse at være i
Vingsted.
Masser af bridge, fantastisk sommervejr og
så fornøjeligt selskab. Ja, hvad kan man egentlig ønske sig mere af en bridgefestival?

Bridge Class Plus
af Ib Axelsen
og Bob Richardson
CD til kr. 375,-

EDBridge
8652 3877 – edbridge@edbridge.dk
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Et stik fra sejren
af Peter Lund – foto: Louize Godtfredsen
San Remo (Bulletinen).
Da det rygtedes, at danske par var tæt på podiet ved EM i San Remo, sendte chefredaktør Ib
straks et reporterteam sydpå. Vi kørte dag og nat,
og da vi ankom var Michael Askgaard_Gregers
Bjarnarson i A-finalen, mens brødrene Niels og
Mads Krøjgaard mistede A-finalen med 1,2%.
I A-finalen blev det til en placering i midten
af feltet (64 par), mens brødrene fra start lagde
sig i førerfeltet i B-finalen _ og blev der! De sluttede på sølvpladsen _ og blot et overstik undervejs havde givet sejren.
Syd / Alle
#
¤
>
<
#
¤
>
<

DB6
T
9852
BT632

Mads og Niels Krøjgaard ved præmieoverrækkelsen

#
¤
>
<
μ

#
¤
>
<
VEST

T5
KD842
E63
754

EK73
E95
BT7
E98

NORD

ØST

Mads
Krøjgaard

pas
pas
pas

9842
B763
KD4
KD

2> 1
2ut 2
pas

1. Overføring.
2. Invit med jævn hånd.

SYD

Niels
Krøjgaard

pas
pas
pas

1ut
2¤
3ut

I parturneringer er 3ut favoritkontrakten for Niels
Krøjgaard _ og igen her viste han, hvordan kortene skal spilles. Udspillet var <2 (3./5.-højeste)
til <D og frafald. Øst fik også lov til at holde
stikket på kongen, hvorefter sparskiftet gik til
esset. Hjerter til kongen og da ¤10 kom fra Vest,
vurderede Niels fornuftigt, at med femfarve i klør
i vest var der gode chancer for firfarve i hjerter
hos Øst. Han kneb derfor hjem til ¤9! Så var der
9 stik og en topscore, da hovedparten af feltet
var gået 1 eller 2 ned i 4¤.
A-finalen blev vundet af Peter Fredin (Malmø/
København)_Bjørn Falenius (Sverige/USA), og
Sabine Auken_Daniela von Arnim blev nr. 8, efter at de langt fremme i sidste sektion havde været
fremme på 1.-pladsen.
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Fem skarpe
Elsebeth og John Maagaard fra
Slagelse kom i god tid for at
varme op til „mixen“. De sad
og hyggede sig i forhallen ...
Er det første gang, I er i Vingsted?
Hvor mange festivaler har der været ... er det ikke
den femte? Så er det femte gang, vi er med!

Har I haft en oplevelse _ sjov, interessant ...
Ikke endnu, men det kommer, som det plejer at
gøre.
Godt eller skidt ved bridgefestivalen?
Alt er bare helt perfekt! Personligt kunne vi dog
godt ønske os, at mixedpar blev udvidet med en
dag til tre dage ligesom i åben par. Hvorfor ikke
starte fredag?
Hvor meget bridge spiller I _ her og til daglig?
Hver dag! Nej, men næsten _ mandag, tirsdag,
onsdag, torsdag og i
weekenden! Her er vi
altså med i mixed, og
John spiller åben par
sidst på ugen, mens
Elsebeth slapper af i
en af de åbne bronzeturneringer.
Hvad laver I, når I
ikke spiller bridge?
Spiller bridge! „Dvs.
ind imellem må Elsebeth tage sig af børnebørnene, når jeg
skal spille!“, tilføjer
John!
Tak for snakken og
held og lykke med
mixen!
Ib L.

ÅBNE TURNERINGER
Sølv 1 (22 par)
1. Kim Nielsen_Michael Ankersen ....................................... 84
2. Bierne Ekbrandt_Bengt Wrisemo ..................................... 74
3. Ingrid Hedevang_Mogens Rerup ...................................... 64

Bronze 1A (20 par)
1. Peter og Emil Jepsen ......................................................... 82
2. Henning Østergård_Henning Vestergaard ......................... 71
3. Anni Hallberg_Bo Blunch .............................................. 541

Bronze 1B (18 par)
1. Else Kristensen_Ruth Johansen ........................................ 58
2. Anni Gamst_Jørgen Overgaard ........................................ 57
3. Kathrine og Birthe Borregaard ......................................... 48

Bronze 2A (38 par)
1. Britta og Hans Jørgen Krøjgaard .................................... 156
2. Mads Eide_Nils Mønsted ............................................... 143
3. Christina Klemmensen_Lisbeth Grove ............................. 99

Bronze 2B (22 par)
1. Birgit Bistrup_Pia Raden .................................................. 54
2. Grethe Arensbak_Jytte Kjems .......................................... 47
3. Cathrine Underbjerg_Jens-Søren K. Andersen ................. 39
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Favoritpar sendt retur
til København
af Henrik Kruse Petersen
Der opstod et mindre drama allerede fra start af
i kvalifikationen til mixedfinalen, hvilket resulterede i, at et af favoritparrene, Jette Bondo og
Lauge Schäffer, straks valgte at tage den lange
og tunge tur tilbage til København.
Forhistorien var den, at da turneringen blev
fløjtet i gang lørdag kl. 12, viste det sig, at der
var hele to par, som ikke var mødt op. Dette er,
jvf. chefturneringsleder Jeppe Knappe, dog ikke
helt usædvanligt, så derfor stod der to reservepar klar i kulissen til straks at træde ind.
Turneringslederne bestemte sig dog for at
vente en runde med at sætte dem ind, så de to
udeblevne par fik en chance for at nå frem eller
give lyd fra sig. Ifølge Jeppe Knappe er der ikke
faste regler for, hvordan og hvornår man i en parturnering løser en sådan situation, så de ansvarlige turneringsledere måtte nu bestemme sig for
en løsning.
Det ene par dukkede heldigvis op og nåede
således at komme ind i anden runde, men Jette
Bondo og Lauge Schäffer var stadig ikke i sigte.
Første reservepar fik derfor den ledige plads til
„ejendom“ og kastede sig med glæde over udfordringerne ved bridgebordene.
Så langt så godt! Men så kom problemerne,
idet Jette og Lauge pludselig stod i hallen og selvfølgelig meget gerne ville spille deres chance.
Klokken var nu blevet 12.45.
Dette var desværre ikke længere muligt, idet
pladsen nu var besat. Jette og Lauge forklarede,

Lauge og Jette

at de havde troet, at turneringen som så ofte før
startede kl.13, og de havde ikke tjekket det, før
de tog af sted hjemmefra. Da det gik op for dem,
at situationen ikke stod til at ændre, blev de selvfølgelig dybt skuffede og valgte derefter straks
at vende næsen hjemad.
Parret er særdeles rutinerede. De vandt sølvmedaljer for to år siden og måtte derfor betragtes som et godt bud på en topplacering også i år.
En meget ærgerlig og prekær situation for alle
parter blev altså løst, om end bestemt ikke til
alles tilfredshed.
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Charles spiller op:

Større udfordringer
af Charles
De to unge danmarksmestre i damepar (og juniorpar), Anna-Christa Ege og Signe Thomsen, får
desværre ikke mulighed for at forsvare dametitlen. Pigerne er nødt til at forlade Vingsted, dagen før damefinalen starter. Der er nemlig større
opgaver på programmet, idet EM for pigehold
indledes onsdag i uge 28.
Det dygtige danske pigelandshold bestående
af Anna-Christa Ege, København, Anne Juhl
Sørensen, Århus, samt Maria Dam Mortensen
og Signe Thomsen, begge Odense, har forberedt
sig meget seriøst til EM i Rumænien. Holdet var
nyligt til træning i Odense, hvor der blev spillet
en god testmatch mod et lokalt hold med Helle
Rasmussen_Claus Lund, Anita Jensen_Charles.
De lokale vandt knebent med 14 imp, men træningen var det vigtigste.
I denne slem spillede Signe Thomsen på sin
chance.
Syd / Alle
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1. Udgangskrav.
2. 0_6 hp.
3. 0_3 hp og 3+ spar.

Udspil: #3.
Der kom trumf ud til #8, og Syd tog også
#E. Signe trak fire høje ruder med klørafkast på
bordet, og hånden med den sidste trumf måtte jo
bekende. <E og en trumfning af <8 førte derpå
til 12 stik, da modspillet kun fik et hjerterstik.
Holdkaptajn Henrik Røn mente nok, at det i
det lange løb gav mest at passe til 4#, men spilføringen havde han ikke noget at udsætte på.
Signe spillede iskoldt på chancen og blev belønnet.
Røn forventer meget diplomatisk en placering i bedste halvdel ved EM, og måske lidt mere.
Danmark stiller også hold i U-25 og U-20 ved
Junior-EM i Rumænien, og det bliver spændende
at følge de unge danskere.

Det danske pigehold
til EM i Rumænien
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