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Festival
i højere
gear
Festivalen kom mandag op i et højere gear med fuld aktivitet i alle
spillelokaler. 48 damepar, 18 hold i XP Digital Danish Open og en flot
fremgang i Vinoble Open fra 24 til 34 hold. Der var 4 bronzeturneringer,
1 sølv, 1 guld og kursus i BridgeCentral for 21 klubledere.
DM damepar havde størst opmærksomhed, men suveræne Ulla Zeeberg
og Maria Rahelt er ved at dræbe spændingen. De gik i front i runde 1 _
og blev der! To af de faste deltagere i finalen skabte påny opmærksomhed
med deres festlige hatte _ se billedet.
XP Digital Open er igen en maratondyst. Først på torsdag er der finale.
Bulletin-redaktionen er lukket i dag fra kl. 17.45 til 18.45. Hele staben
er til vinsmagning på veldrejede Vinoble-produkter. Vanskelige spil må
derfor afleveres i bulletinrumet på 1. sal _ lokale 16 _ i god tid.
Redaktør Ib har sat tempoet op. Vi forventer trykstart kl. 2.05 ... hvis
kopimaskinen ikke strejker.
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Vinsmagning
Kl.17.45–18.45 inviterer
Vinoble til eksklusiv vinsmagning i cafeen (kld.).
I år har vi valgt temaet „Unge
kvindelige Winemakers“, hvor
Thomas Sivholm og Peter Schaltz
præsenterer og kommenterer
vine fra
2008 Ochoa Rosado, Navarra,
Spanien
til
2005 Chateau Canorgue,
Luberon, Frankrig.
De smagte vine kan bestilles –
leveres i Vingsted til særpriser.
Billetter a 25 kr. kan købes
i Informationen i forhallen.
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Guld, sølv og bronze
af Henrik Kruse Petersen

Hvor er damen?
Vi skal lige have en smagsprøve på en af de forhindringer, man kan møde i en sådan sideturnering. Turneringen er sat i gang. Første spil. Nu
skal det testes, hvordan vinden blæser. Efter et
standardmeldeforløb er Kenneth M. Madsen i øst
blevet spilfører i 4¤ og skal blot finde <D for at
kridte 12 stik og 480 ind på tavlen.
Hænderne ser således ud:
# E984
# K2
¤ EB2
¤ KDT64
> K9
μ
> D54
< ET32
< KB4
Udspil: ¤9.
Kenneth lod udspillet køre til hånden og spillede ruder mod bordet, hvor Syd satte >10 i, og
kongen holdt stik. Nu >9 fra bordet, der kørte
rundt til Syds es. Hjerter igen blev taget med
¤E, og hjerter hjemad fjernede Nords sidste
trumf, idet Syd kastede en klør!
Flere oplysninger kunne godt bruges, så >D
blev trukket, og derefter #K, spar til esset og

Sideturneringer er i fuld gang, og et imponerende
antal spillere dyster hver dag om guld, sølv og
bronze. Det er dog ikke medaljer, der uddeles i
den ende af huset, men derimod mesterpoint af
forskellig karat og kontantpræmier.
Spillerne kaster sig med stor fornøjelse over
spillets mange udfordringer, og vil man opleve
den mere løsslupne festivalstemning, så er det
her, det sker. Når turneringerne er slut, endevendes alle genvordighederne ude i cafeen, typisk
over et glas fadøl.
Her kan det opleves, at lydniveauet stiger en
hel del i takt med, at det kolde øl hældes indenbords i sommervarmen. Stemningen er helt i top,
og hvis man har spillelysten i behold, er der altid
en ny turnering, der kaldende forude lokker en
ind til de grønne borde igen.
Og lysten er der. I går så vi fx flere spillere,
der efter den udmarvende todages turnering i
DM-mixed par (124 spil!), gik direkte ind og fortsatte løjerne i bronzeturneringen. Så er det, fordi
man elsker at spille bridge!
3

Bordet er usynligt
Normalt er det vel makker, der er den største forhindring i bridge, men i sideturneringerne mødte
jeg to spillere, der lige har en besværlighed mere.
Først talte jeg med Karsten Dorph, der var i
gang med en guldpointturnering uden at kunne
se, hvilke kort der lå på bordet, eller hvilke kort
modstanderne lagde til!
Karsten har spillet bridge i 10 år, men i 2002
fik han problemer med øjnene, og han er nu ekstremt svagsynet. Han har dog fundet en løsning
på problemet, når han spiller bridge, idet han her
medbringer sine egne kort! Turneringslederne er
så venlige, at de i den runde, hvor Karsten skal
spille kortene, bytter den aktuelle hånd ud med
Karstens egne kort, der har meget store tal og
symboler. Når spillet så går i gang, beder han
modstanderne og makker om at fortælle, hvad
der ligger på bordet, og hvilke kort de løbende
lægger til.
Jeg fulgte et par spil ved bordet, og alt fungerede perfekt, selvom Karsten kun kunne se sine
egne kort. Imponerende!

Kenneth Madsen spillede bevidst mod odds

spar til trumf hjemme, hvor begge modstandere
bekendte.
Alle disse indledende øvelser havde kun ført
til, at spilfører vidste, at Nord havde haft en trumf
mere end Syd. Resten af tiden havde de bekendt
alt. Kenneth er matematiklærer på gymnasieniveau, så han vidste nu, at der var gode odds
for, at <D var sydpå, hvorefter han alligevel
gjorde det modsatte og blev belønnet med et
kæmpe minusspil.
Det tegner vist til en turnering i modvind, men
bridge er jo et spil med konstante, men fornøjelige forhindringer. Hele fordelingen:

1
N/Ingen

D73
753
B7632
97

E984
EB2
K9
ET32

K2
KDT64
D54
KB4
BT65
98
ET8
D865

Karsten Dorph har altid „store kort“
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Karsten har til daglig en tandlægeklinik, hvor
han laver regnskab og administration. Der bruger han computere, der er specialindrettet til formålet. På hans ugentlige bridgeaftner i Århusområdet sidder han altid fast som Syd og får så
tilsendt sine egne hænder, som han kan lægge
hjemmefra for at være klar til aftenens turnering.
Bridge på hjul
I den anden ende af salen mødte jeg Birgitte
Engelbrechtsen, der var godt i gang med en
bronzeturnering. Birgitte har haft leddegigt fra
barnsben og er derfor nødt til at bruge kørestol,
når hun skal bevæge sig. Det er dog ingen hindring for at deltage i de ugentlige turneringer i
Århus BK, og selvfølgelig skal hun også være
med her i Vingsted. Hun har fået værelse i stueetagen og har medbragt en hjælper, der ikke har
en pind forstand på bridge, men som godt kan
give en hånd med, når det kniber.
Birgitte lærte at spille bridge for 15 år siden
på Handelshøjskolen. Hun er uddannet cand.ling.
merc. og ernærer sig ved at oversætte tekster fra
engelsk og spansk, og efter Internettets udbredelse kan hun heldigvis lave arbejde hjemmefra.
Birgitte er i øvrigt datter af Carl Erik _ en af
de turneringsansvarlige for sideturneringerne.

Birgitte Engelbrechtsen spiller hver uge i Århus

Fem skarpe
Jeg faldt i snak med en flok
vestjyder, der hyggede sig i
Bridgecafeen. Jeg overtalte en af
dem til at stille op til dagens „Fem skarpe“,
Ellen Nørgaard Andersen fra Ulfborg/Vemb.
Er det første gang, du er i Vingsted?
Nej, det er tredje gang. Det er blevet en tradition.
Har du haft en oplevelse _ sjov, interessant ...
Vi spillede i bronze A og endte lige uden for
præmierækken _ det gav en trøstpræmie. Fin ide!
Godt eller skidt ved bridgefestivalen?
Rart og billigt med spisebilletter. God mad!
Hvor meget bridge spiller du _ her og til daglig?
To gange om ugen _ i Ringkøbing og i Ulfborg/
Vemb. Her er vi på endagsvisit. Vi har spillet
med i en og er med i endnu en bronzeturnering.
Hvad laver du, når du ikke spiller bridge?
Passer hus, hjem og familie _ dejlige børnebørn!
Tak for snakken, Ellen!
Ellen sidder på kassen i Ulfborg/Vemb Bridgeklub

Ib L.
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Hvem bliver nr.2?
af Peter Lund, Villy Dam, Ernst Warendorf
„Ulla Koch og Maria Rahelt ødelagde spændingen i opgøret om årets DM for damepar“.
Sådan skrev jeg på forsiden af bulletinen for 2 år siden. Sidste år blev parret kun nr. 2,
men i år er de på vej til en enestående præstation. De _ Ulla Koch er blevet til Ulla Zeeberg
_ gik i spidsen i runde 1, og siden har de ikke givet pladsen fra sig. En overgang satte de
tempoet lidt ned og var kun 17 point foran nr. 2, men de overnatter med 298 point foran
Vera Petersen_Helle Simon Elbro 201 og Kathrine Martensen-Larsen_Susanne Rosthøj 188.
Der er spillet 24 ud af 47 runder. Bookmakerne giver ikke længere odds på vinderpladsen.
Fin udbetaling for slem
Med den fine dobbeltfit i rødt og gode kort, var
over halvdelen af feltet i slem på ØV-kortene.

8
V/Ingen

EKT62

Antal Res Point
2
100 22
7632
3
50 17
DT54
3 -450 11
874
8 -480 0
DT65
EK873
2 -500 -10
EDB4
K985
4 -980 -16
EKB72
9
2 -1010 -22
DB953
B942
T
863
VEST

NORD

ØST

SYD

Inger
Olesen

Susan
Just Olesen

Anne
Haber

Vibeke
Lund

1<
3>
4ut
6¤

1#
pas
pas
pas

2¤
4>
5¤
pas

2#?
pas
pas
pas

Inger Olesen scorede +16 på lilleslemmen

at to par var gået ned i 7¤, og at yderligere tre
par havde spillet 6¤ ned? To par tjente på at ofre
i 6# _ ÷500 og ÷10 på barometeret. Ved flere
borde gjorde Syd livet hårdere for Øst-Vest ved
at spærre kraftigt i spar, men når Øst har vist 5farve i hjerter, kan Vest næsten på egen hånd
melde 6¤.

Der kom #D ud til trumf, ruder til kongen, spar
til trumf og ¤D, der afslørede den hårde trumfsits.
Men intet problem: yderligere to toptrumfer,
hvorefter den sidste spartaber blev kastet på <K.
Slemmen gav en overraskende fin udbetaling
til Øst-Vest, +16 med +23 som top. Det skyldes
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Der kom >4 ud til damen og >K til trumf med
¤4. Nu tog Syd fejlagtigt to gange trumf, inden
hun fortsatte med <EK og klør til trumf med
¤10 og overtrumf med ¤B, hvorefter ruderangrebet krævede Syds sidste trumf _ to ned og
÷22 på barometeret.
Det var selvfølgelig lidt uheldigt, at ¤10 blev
overtrumfet, men følg blot spillet, når spilfører
ikke trækker trumf, men straks tager klørtrumfningen.
Øst kan stadig trumfe over og spille ruder. Syd
kaster nu blot en klør, hvorefter bordets trumfer
garderer mod fortsat angreb i ruder. Øst kan
skifte til spar, og derefter kan Syd trække trumf
og har rest: 620 havde givet +15 _ altså et sving
på 37 point i et topopgør.

Trumfkontrol
Der var mange point på højkant i dette spil, da
to af parrene helt i toppen mødtes i første runde
efter middagspausen.

2
Ø/NS

DB852
Antal Res Point
T62
1 1100 23
BT6
2 650 20
97
3 620 15
96
T743
6 600 6
985
B73
1 200 -1
98542
EKD3
9 -100 -11
DBT
43
2 -200 -22
EK
EKD4
7
EK8652
VEST

NORD

ØST

SYD

Ulla
Zeeberg

Ulla
Korre

Maria
Rahelt

Nadia
Koch

pas
pas
pas

2>
3#
pas

pas
pas
pas
pas

2<
3<
4¤

Ren teknik
Katrine Martensen-Larsen og Susanne Rosthøj,
der sidste år blev nr. 4, lå hele eftermiddagen
solidt med i førerfeltet:
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Ø/ØV

E4
Antal Res Point
BT9632
1 400 23
B84
1 300 21
T7
1 200 19
B2
K973
5 140 13
K5
D4
4 110 4
DT9763 E2
4 100 -4
D43
EB986
3
80 -11
DT865
1 -50 -15
E87
2 -90 -18
K5
1 -100 -21
K52
1 -120 -23

På Syds hånd kunne man overveje at støtte makkers mindst 5-farve i spar, men Nord-Syd landede fint på benene i 4¤.

VEST

NORD

ØST

SYD

Ulla
Jensen

Katrine
Martensen-L

Ruth
Vesth

Susanne
Rosthøj

pas
2¤

1<
2<
pas

1#
pas
pas

pas
pas
pas

Vest var meget passiv i meldekampen, og så fik
Katrine lov til at spille 2¤. Øst var næsten slutspillet fra start. Hun angreb med >E, tog <E og
fortsatte med >2 til kongen. Katrine trak <K,
trumfede en klør og spillede hjerter til 7’eren og
kongen _ efter meldingerne kunne Øst let have
siddet med begge trumfhonnører.
Vest skiftede til spar til kongen, og der kom
spar igen til esset. Trumf fra hånden løste det
sidste problem: 9 stik og + 13 på en sund spilleteknik.

Nadia Koch (med et smil): „To ned er ingen skam!“
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18 hold i maratondyst
af Peter Lund, Henrik Kruse Petersen, Els Witteveen
I XP Digital Danish Open har SweDanes (Lars Blakset, Jacob Røn, Peter Fredin og Håkan
Nilsson) trukket lidt fra efter de første 8 ud af 12 indledende kampe. De 18 hold er i gang med
en virkelig maratondyst. Først 12 kampe a 10 spil efter Swiss-systemet (holdene med flest
point mødes). Derefter går 5 hold direkte til kvartfinalerne, mens de øvrige skal kæmpe videre i ’ekstrachancen’ om yderligere to pladser. Den sidste plads i kvartfinalerne går til vinderne af Vinoble Open.
SweDanes fører med 151 kp, mens de næste 4 hold har fra 141 til 130 point. Det jagtende felt
er dog tæt efter. Der er kun yderligere 10 kp ned til 10.pladsen.
Mønsted lægger ned for rest
I anden runde af Danish Open kvalen lykkedes
det Tom Nørgaard at slippe af sted med noget,
der lignede røveri ved højlys dag. Aktuelt blev
gevinsten dog relativ lille, men det var bestemt
underholdende.

14
Ø/Ingen

T873
764
T65
K74

E942
DB982
ED94
65
E3
B872
ED962
KDB
KT5
K3
BT853
Nils Mønsted: „The rest i silence“

Ballebo mødte Bridgeministeriet, og meldingerne gik:
VEST

NORD

ØST

SYD

Tom
Nørgaard

Kasper
Konow

Nils
Mønsted

Kåre
Gjaldbæk

2¤1
pas

pas(?)
pas

1ut
2#

pas(?)
pas

og til hans overraskelse gik det derefter pas bordet rundt.
¤D kom ud til ¤E, og Øst spillede straks klør
til kongen. Da Nord begyndte at tænke, spurgte
spilfører ham, om han var renonce, og da Nord
svarede bekræftende på det, sagde spilfører, Nils
Mønsted, med fast stemme: „Rest!“
Da modstanderne så lidt forvirrede ud, måtte
han smilende fortælle dem, at det var dem, der
havde rest!
Hele syv ned var et gevinstspil. Modstanderne
har spil for 6¤, men aktuelt kom de kun i 4¤
med 12 stik ved det andet bord, så denne gang
lykkedes det kun Ballebo at røve 4 imp.

1. Transfer.

Udspil: ¤D.
Efter Østs svage sans (11_14) frygter man i
vest, at modstanderne for alvor begynder at finde
doblerskiltene frem, da de sidder med 26 hp tilsammen. Vestfra valgte Tom derfor at ligne en
femfarve i spar og meldte 2¤ som overføring,
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Tavshed næsten guld

Det niende stik

18
Ø/NS

764
D8
EKD53
876
5
ET983
KBT7543 E9
92
87
942
DBT3
KDB2
62
BT64
EK5

20
V/Alle

VEST

NORD

ØST

SYD

Trine
Binderkrantz

Jacob
Røn

Nadia
Bekkouche

Lars
Blakset

pas
pas

1ut
pas

1#
pas
pas

pas
3ut

B3
9
KD42
DBT865
D42
T976
EB7642 T85
T
B85
E32
K74
EK85
KD3
E9763
9

SweDanes fik 3ut på den rigtige hånd. Et enkelt
par havde forsøgt sig fra Syds stol _ og så indkasserede modspillet de første 8 stik.
Trine havde et problem i 1. runde. Hun ville
gerne vise hjerterne, men manglede styrke til 2¤.
Tavsheden kunne dog ende med en stor gevinst.
Nadia angreb med <D til esset, og Jacob bad
om #K. Hurtigt som lynet stak Øst med #E og
fortsatte i klør: Tak fra Nord, der nu havde 9 stik.
Det er i hvert fald gratis at falde fra én gang i
spar og se, om makker kan hjælpe. Hvis 3ut skal
sættes, er det nødvendigt, at makker har mindst
1 stik _ et kald i hjerter eller en afvisning med
en høj ruder havde måske bragt Øst på sporet af
det sættende modspil.
Det kostede 11 imp, da Øst-Vest ved det andet bord havde spillet 3¤ og var gået en ned.

VEST

NORD

ØST

SYD

Trine
Binderkrantz

Jacob
Røn

Nadia
Bekkouche

Lars
Blakset

2¤
pas
pas

pas
3ut

pas
pas

2ut
pas

Efter hjerter ud til damen var Lars Blakset i den
kendte situation: 8 topstik _ og lang vej til det 9.
Mange vælger her at tage de fem stik i ruder og
håbe på, at modstanderne kommer i problemer.
Det fungerer meget ofte!
Lars valgte en helt anden løsning. I stik 2 spillede han ruder til damen og fortsatte med en lille
klør hjem til 9’eren og frafald i Vest? Så var der
9 stik: +600.
Vest faldt hurtigt fra, men en dybere analyse
kunne måske have løst modspilsproblemet. Hvor
er <K? Hvis Syd sidder med kongen, så har han
spillet meget mærkeligt. Er makker ikke favorit
til at sidde med kongen? Hvis man når så langt,
er det let. Stik med <E og spil klør igen = 3 ned
og 300 ind!
Ved det andet bord valgte Peter Fredin at angribe i spar fra vest: #B fra bordet og 9 stik.
Det blev altså et lige spil, men det var damernes eneste lyspunkt. SweDanes vandt 25_1.

Spillede Nadia og Trine for hurtigt?
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Rekorddeltagelse
i Vinoble Open
af Henrik Kruse Petersen
Så er Vinoble Open, festivalens største hold-turnering, også gået i gang. Der stillede imponerende 34 hold op, og de er i gang med 12 hårde
runder. Der er pæne pengepræmier på kant, og
vinderne får desuden mulighed for at træde ind i
den stærke holdturnering XP Digital Danish Open,
hvis de ønsker det.
Vinoble Open er rettet mod ikke-divisionsspillere, og det er særdeles glædeligt, at så mange
hold er mødt frem til start.

17
N/Ingen

ED42
D83
EB63
E2

K5
5
T98742
9843
63
EKBT94
KD
KT6
BT987
762
5
DB75

Der spilles en solid og underholdende bridge,
og vi skal se et lille glimt fra tredje runde, hvor
kaptajnen Morten Eriksen og makker Richardt
Hansen meldte en flot storeslem.
Parret fik banen for sig selv, og meldingerne
gik:
VEST

NORD

Richardt
Hansen
Richardt Hansen (rygvendt) og Morten riksen

1#
4< 1
4ut 2
5ut 4
7¤

ØST

SYD

Morten
Eriksen

pas
pas
pas
pas
pas
pas

1¤
3¤
4> 1
5¤ 3
6< 5
pas

pas
pas
pas
pas
pas
pas

1. Cuebid.
2. RKCB-1430.
3. To esser og ikke trumf dame.
4. Storeslemsopfordring, lover alle esser og trumf dame.
5. Viser <K og storesleminteresse.

Overbevisende meldt, 13 nemme stik, og 11 imp
hjem, da modstanderne ved det andet bord ikke
havde luft til mere end 6¤.
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Nyt udefra
af Charlotte Koch-Palmund

På kollisionskurs
En fransk astronom har
beregnet, at Jorden på
et tidspunkt med stor
sandsynlighed vil kollidere med Mars.
Resultatet vil være
en fuldstændig ødelæggelse af jordkloden i et
ildhav af helt ufattelige
dimensioner. Den gode nyhed er til gengæld, at
der formentlig vil gå omkring 3 mia. år, før det
sker.
„Alt vil blive udslettet“, konstaterer den franske astronom Jacques Laskar ved Observatoriet
i Paris. Han har lavet de nye beregninger på
planeternes afvigende baner i fremtiden.
Skulle kollisionen udeblive har vi ca. 5 mia.
år tilbage, inden solens brint er aftaget så meget,
at den ændrer sig markant, og vores jordiske univers formentlig bryder sammen.

Simpsons efterforskes
for vold og diskrimination
Tegnefilmsfamilien
The Simpsons er
blevet helt forbudt i
prime-time i Ecuador. Staten efterforsker, om serien har
en dårlig indflydelse på børn.
Homer og Marge Simpson får sammen med deres tre børn og de andre eksistenser i byen
Springfield ikke længere lov til at optræde i bedste sendetid på ecuadoriansk tv. Programmet bliver taget af sendefladen i tidsrummet mellem 18
og 21, fordi det statslige tv er bekymret over seriens udbredelse af vold samt kønslig og racemæssig diskrimination. Indtil videre skal serien
underkastes en nærmere undersøgelse, som kommer til at stå på i 90 dage.
For et år siden blev den venezuelanske tv-station Televen straffet for at vise Simpsons i den
bedste sendetid.

Dinofund 1
Der er fundet
tre dinosaurer i
moser og klipper i delstaten
Queensland i
Australien.
Den ene er et
frygtindgydende rovdyr med tre dødelige klør
på hver arm, en såkaldt theropode. Den er endnu
større og endnu mere skræmmende end en
velociraptor, der havde en neglebidende rolle i
filmen Jurassic Park. De to andre er planteædere
_ den ene giraf-lignende, og den anden bred og
kraftig nærmest som en flodhest. De hører til
arten sauropoder.
Fossilerne dateres 100 millioner år tilbage.

Dinofund 2
Pave Benedikt har
meddelt, at der er
fundet knoglerester
under katedralen
Sankt Paulus Uden
for Murene i Rom.
Knoglerne dateres
til første eller andet århundrede i vor tidsregning.
Peter og Paulus er de betydeligste af de tidlige missionærer. Ifølge kristen tradition blev
Sankt Paulus begravet sammen med Sankt Peter
i en katakombe på Via Appia, før han blev flyttet
til den katedral, der blev rejst til hans ære.
I århundreder har kristne troet, at hans jordiske rester var begravet under katedralens alter.
Da en stensarkofag blev fundet på stedet i 2006,
kunne Vatikanets arkæologer begynde at underbygge denne tradition videnskabeligt.
Pave Benedikt udtalte, at der i forbindelse med
videnskabelige undersøgelser af sarkofagen er
fundet små fragmenter af knogler. Kulstof-14prøver har senere afsløret, at de stammer fra en
person, der levede i det første eller det andet århundrede. Paulus døde i år 65.

Cancellara forsvarede trøjen
Mark Cavendish vandt også 3.etape i Tour de
France. Selv om det var en flad etape, lykkedes
det Team Columbia at sprænge feltet 25 km før
mål, og 30 mand fik et forspring på 41 sekunder.
Fabrian Cancellara fra Team Saxo Bank var med,
og han udbyggede forspringet til 33 sekunder
foran Martin. Armstrong rykkede frem som nr.3
÷40 sek. og Alberto Contador er nr. 4 ÷59.
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Vinoble Open

Pernod Ricard Bronzepar 5A (37 par)
1. Birgit Jensen_Ole Dohn ................................................. 140
2. Aage Søndergaard_Vivi Kobylecki ................................. 130
3. Sille Eva Bjerg_Lone Wenzel ........................................... 82

Stillingen efter 7 ud af 12 runder i swiss:
1. Michael Krefeld ................................................ 138
2. Team Paja ......................................................... 134
3. HaJo-StAr ........................................................ 127
4. The MMMS ...................................................... 127
5. Thomsen og medhjælpere ................................. 119
6. Vingsted Mix .................................................... 119
7. De lyshårede ..................................................... 118
8. Storstrøm .......................................................... 118
9. Jelling Young Boys ............................................ 114
10. Nysarø .............................................................. 114
11. Døllefjeldemusse .............................................. 113
12. Blackadder & co ............................................... 112
13. NordVest ........................................................... 112
14. Lis Hamman ..................................................... 109
15. Christianshede Marineforening ......................... 107
16. Team Valsson .................................................... 106
17. Jokerne ............................................................. 104
18. Billund All Stars ................................................ 103
19. Go Vesth ........................................................... 101
20. Bellevue ............................................................ 100
21. Vestjyderne ......................................................... 99
22. Firkløver ............................................................. 94
23. Fodermestrene .................................................... 94
24. Storeslemmen ..................................................... 93
25. Viborg NYES ..................................................... 92
26. BBC og ruder 10 ................................................. 90
27. Queens and Jacks ................................................ 90
28. Knoldesparkerne ................................................. 89
29. Never Give up ..................................................... 89
30. Sus og drengene .................................................. 89
31. Jesper Kampmann .............................................. 87
32. Hjerter Dame ...................................................... 86
33. Martin med følge ................................................ 78
34. Spar Dame .......................................................... 71

Pernod Ricard Bronzepar 5B (32 par)
1. Inger og Søren Hoppe .................................................... 114
2. Henning og Finn Anbo ................................................... 111
3. Vera Hermansen_Birte Mogensen .................................. 109

Pernod Ricard Bronzepar 6A (30 par)
1. Mads Krøjgaard_Marius Lyhne-Knudsen ....................... 119
2. Henrik Kruse_Charlotte Koch-Palmund_Peter Jacobsen 102
3. Flemming Jørgensen_John Møller Jepsen ........................ 91

Pernod Ricard Bronzepar 6B (32 par)
1. Knud Erik Svej_Irene Svej ............................................. 114
2. Vibeke Jarlstrøm_Svend Jarlstrøm ................................... 77
3. Hanne Bryen_Peter Lind .................................................. 71

XP Digital Open
Stillingen efter 8 ud af 12 runder i swiss:
1. SweDanes ......................................................... 151
2. Team Ballebo .................................................... 141
3. Otto ................................................................... 140
4. Friis m.f. ........................................................... 136
5. Team PharmaService ........................................ 130
6. Högfärgsfråga ................................................... 127
7. Hyggeholdet ..................................................... 127
8. Bridgeministeriet .............................................. 125
9. Jesper Kragh ..................................................... 120
10. Hulgaard ........................................................... 117
11. Norris ............................................................... 115
12. Team Århus ...................................................... 111
13. Mamas & Poppers ............................................. 110
14. Team Appelt ...................................................... 107
15. Team Müller ..................................................... 107
16. VM Damehold .................................................. 105
17. Team Santos ...................................................... 102
18. Danmark EM Skolehold ..................................... 64

Dagens program
10.00_17.45 DM damepar
Hal 1
(Pause 12.00_13.00)
10.30_17.00 VINOBLE Open
Hal 1
(Pause 12.40_13.30)
10.30_14.30 Pernod Ricard bronzepar 7A/B Hal 2
10.30_18.30 Kursus: Bridgemate
Lok 3
12.00_17.00 XP Digital Danish Open kval. Ctr.
(Pause 13.05_14.00)
16.00_22.45 Carletti sølvpar 4 IAF
Hal 1
17.45_18.45 VINOBLE vinsmagning
Kld.
18.45_23.15 XP Digital Open Ekstrachancen Ctr.
19.00_23.00 Pernod Ricard bronzepar 8A/B Hal 2
23.30_03.00 Midnatsbridge
Pernod Ricard bronzepar 9
Hal 2

Scandic Guldpar 1 (14 par)
1. Lars Møller Sørensen_Martin Markvard Knudsen ........... 83
2. Jesper Jungdal_Peter B Hansen ........................................ 62
3. Mads Krøjgaard_John Møller Jepsen ............................... 52

Carletti Sølvpar 3 (28 par)
1. Villy Dam_Otto Dahl ..................................................... 148
2. Anni Hallberg_Bo Blunch .............................................. 101
3. Thomas Mørkeberg_Olaf Ries ......................................... 98
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3
4
5
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12
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28
29
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30
32
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34
34
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38
39
40
40
42
43
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45
46
47
48

DAMEPAR _ FINALE (stillingen efter 2. sektion / 24 af 47 runder)
Maria Rahelt / Ulla Zeeberg
Young Sharks
298
Vera Petersen / Helle Simon Elbro
Spar Knægt / Søborg BK
201
Katrine Martensen-Larsen / Susanne Rosthøj Young Sharks
188
Ulla Korre Pedersen / Nadia Koch
Blakset-Klubberne
155
Helle Rasmussen / Lone Bilde
Odense BK / Stud BC
145
Susan Just-Olesen / Vibeke Lund
Stud BC
139
Lena Mortensen / Grethe Bundgaard
Horsens Ny BK / Skanderborg 121
Birte Eriksen / Anna Mette Nielsen
Århus BK / Mejlen
93
Anja G. Altenburg / Birthe Agersnap
Skjern-Tarm BK / Ringkøbing
78
Tine Thisted Binder / Marianne Holbæk
Ruder Syv
67
Dorte Haas / Pia Larsen
Kalundborg BK
52
Lilli Møller / Kate Reiter
Rødovre BK / Hillerød BK
45
Randi Bunke / Ellen Langager
Vejle BK af 1951
42
Susanne Buus Thomsen / Leise Hemberg
Odense BK
40
Karin Birkedal / Lisbeth Fog
Viborg Esserne
38
Merethe Koefoed / Inge Lise Cordua
Aakirkeby BK / Spar-2, Rønne
31
Eva Beildorff / Nell Rindahl
BKben HCØ / Stud BC
26
Gurli Gøbel / Anette Dahlstrøm
Slotsbridge / Hornbæk BK
25
Camilla Bo Krefeld / Bente Bo Christensen Århus BK
13
Birgitte Tvede-Jensen / Birgit Lauritsen
Stenløse BK
9
Ulla Jensen / Ruth Vesth
Neksø BK
1
Lise Mikkelsen / Rie Enemark
BKben Bellevue
-1
Tove Pihl / Bente Knudsen
Neksø BK
-2
Inge Matzau / Pernille Jakobsen
Søborg BK / Blakset-Klubberne -3
Laina Sørensen / Annette Bjørn Jensen
Stud BC / BK Nord
-7
Bodil Villadsen / Birgit Petersen
BKben Nord
-12
Karin Risom / Jytte Dahl
Islev BK / Ballerup BC
-13
Mette Winsløv / Susan Lund
Stud BC
-17
Ingrid Kofoed / Rie Kofoed
Odder BK / Ruder Es, Horsens -29
Bodil Mosegaard / Sigrid Nielsen
Varde BK
-34
Ebba Glud / Gerda Holm
Rødovre BK
-34
Lisbeth Sand / Mette Sand
Lille Klør / Spar K, Esbjerg
-39
Birthe Kjær Larsen / Jette Mathiesen
Varde BK
-58
Lisbeth Troels Møller / Tanja Friis Jensen
Akademisk BK, Århus
-67
Grethe Arensbak / Jytte Kjems
Birkerød BK
-67
Inge Haugaard Jensen / Ulla Porsdal
Møn BK
-69
Inga Hansen / Tove Pedersen
Odense DameBK / Otterup BK -70
Vivian Bjørn Jensen / Lajla Degn-Petersen Hillerød BK
-73
Jytteneia Kamstrup / Jytte Hangaard
Kalundborg BK
-75
Elly Berthelsen / Birthe Jespersgaard
Pandrup BK / Hirtshals BK
-79
Anne Haber / Inger Olesen
Ringsted BK / Valby BC
-79
Ellen Bredal Nielsen / Merete Christensen Nakskov BK
-102
Inge Keiser / Jonna Sørensen
BK Bellevue
-114
Helle W. Thrane / Grethe Larsen
Gentofte BK / KFIU’s Bridge -123
Kirsten Madsen / Tove Grögerchen
Struer BK
-128
Jette Aabro / Gitte Dahl
Ballerup BC / Reinholdt Bridge -150
Yvonne Løvschall / Ethel Nielsen
Aars BK / Brovst BK
-154
Hanne Thayssen / Lise Andersen
Odense DameBK
-218
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63,5%
59,1%
58,51%
57,02%
56,79%
56,3%
55,48%
54,21%
53,53%
53,03%
52,36%
52,04%
51,9%
51,81%
51,72%
51,4%
51,18%
51,13%
50,59%
50,41%
50,05%
49,95%
49,91%
49,86%
49,68%
49,46%
49,41%
49,23%
48,69%
48,46%
48,46%
48,23%
47,37%
46,97%
46,97%
46,87%
46,83%
46,69%
46,6%
46,42%
46,42%
45,38%
45,06%
44,43%
44,2%
43,21%
43,03%
40,13%

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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