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Appeller
Ligestilling
Sikker sejr
Ulla Koch og Maria Rahelt vandt den forventede sejr i DM for damepar.
De førte fra start til mål og var næsten 200 point foran et forfølgerfelt på
fire par. Guld-sølv-guld de seneste tre år! Ulla Korre_Nadia Koch tog
sølvet (bronze sidste år) foran Vera Petersen_Helle Simon Elbro.
Der var større drama, da de indledende omgange i XP Digital Open
skulle afgøres: en appel og ligestilling mellem tre hold på den afgørende
5.-plads, der kvalificerede til kvartfinalerne. Der vælges modstandere i
dag kl. 13 i forhallen.
Vinoble Open er blevet en bragende succes. 34 hold har i to dage dystet
på livet løs. Sikker sejr til Team Paja fra Vestjylland.
Vinoble-vinsmagningen gik fint, men mange gik forgæves, da der var
fuldt hus. Vi må have et større lokale næste år! Bulletinstaben nåede dog
at sikre sig plads, så eventuelle stavefejl i bulletinen må I se stort på.
God morgen allesammen!
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Unge kvindelige
Winemakers
af Ib Lundby
Ud over at være sponsor for Vinoble Open inviterede Peter Schaltz og Vinoble traditionen tro
til en hyggelig vinsmagning i Cafeen i kælderen
efter præmieoverrækkelsen i Vinoble Open tirsdag.
I år havde Peter Schaltz og Thomas Sivholm
valgt temaet „Unge kvindelige Winemakers“. Jeg
ved ikke, om det lokkede husarerne til, men der
var mange liflige vine at smage på:
2008 Ochoa Rosado, Navarra, Spanien
2008 Brown Brothers Everton White, Australien
2008 Two Tracks Sauvignon Blanc,
New Zealand _ 1,5 L BiB
2007 Ochoa Tinto, Navarra, Spanien
2006 Ca del Baio Paulina, Piemonte, Italien
2005 Chateau Canorgue, Luberon, Frankrig

Peter og Thomas fortalte beredvilligt om vinene,
og det var næsten en skam, at der kun var en time
til rådighed, for hvad de to ikke ved om vin, er
vist ikke værd at vide.
Tak til begge for deres gode smag!

Fem
skarpe
Det styrtregnede
udenfor, så Inge
og jeg fandt plads
ved et cafebord, hvor to af deltagerne
fra damefinalen indtog deres frokost.
Lise Andersen og Hanne Thayssen var
dog ikke helt tilfredse med indsatsen,
fortalte de.
Er det første gang, I er i Vingsted?
Nej, vi var også med i damefinalen i 2007.

Hvor meget bridge spiller I _ her og til daglig?
Vi spiller begge to gange om ugen i sæsonen plus
en del privat bridge. Her spiller vi kun damepar.

Har I haft en oplevelse _ sjov, interessant ...
Vi havde glædet os til at opleve en masse i aftes,
men hele centret var nærmest mennesketomt,
bortset altså fra dem, der spillede bridge.

Hvad laver I, når I ikke spiller bridge?
Vi er pensionister, så der bliver også tid til golf,
hundepasning og (Lise) mit barnebarn, som er
mit et og alt!

Godt eller skidt ved bridgefestivalen?
Skønt og hyggeligt at hilse på og tale med gode
bekendte. Fin planlægning, hvor tiderne bliver
overholdt til punkt og prikke. Søde (men „barske“)
hollandske tu-ledere.

Tak for snakken, begge to _ og fortsat held og
lykke i damefinalen!
Ib L.
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Den ventede damesejr
af Peter Lund, Ernst Warendorf
Ulla Koch_Maria Rahelt førte DM for damepar fra start til mål og vandt med 505 point _
næsten 200 point foran forfølgerne. Til gengæld var der en meget hård og intens kamp om
de to sidste pladser på podiet. Der blev dannet en gruppe på fire par, som tog afstand fra
resten af feltet. Forfølgerne var Ulla Korre_Nadia Koch, Vera Petersen_Helle Simon Elbro,
Camilla Bo Krefeld_Bente Bo Christensen og Helle Rasmussen_Lone Bilde. Med 6 spil
tilbage var Rasmussen_Bilde faldet fra, mens der kun var 10 point mellem de øvrige par.
I slutstillingen var der dog lidt større afstand. Sølvmedaljer gik til Ulla Korre_Nadia Koch
med 309 _ et trin op i forhold til sidste år _ foran Vera Petersen_Helle Simon Elbro 279 og
Camilla Bo Krefeld_Bente Bo Christensen 258.
Men flot af vinderparret _ guld i 2007, sølv i 2008 og nu igen guld i 2009.
Protesten gik på, at Nord-Syd ikke mente, at Øst
måtte hæve til 6¤ efter den meget hurtige 5¤
fra Vest.
De fik i første omgang medhold af turneringslederen, der korrigerede kontrakten tilbage til 5¤.
Nu protesterede Øst-Vest, og i MAK’en fik de
medhold. Tilbage til 6¤.
Sagen var dog ikke slut. Nord-Syd appellerede
MAK’ens afgørelse til forbundets appelkomite,
der ikke tillod løftet til 6¤, men afgørelsen var
ikke enstemmig.

MAK’en der forsvandt
Turneringsleder Jacob Duschek fik en appelsag
i finalens fjerde runde mandag. Han fik hurtigt
dannet en MAK (mundtlig appelkomite) med
Lone Bilde, Maria Rahelt og Leise Hemberg.
Aftalen var, at de skulle træde sammen kl.18.15.
Alt var tilsyneladende i orden, men da Jacob
kl.18.10 kontakter de tre, begynder det at smuldre.
Det viste sig, at Lone Bilde var en af de indblandede spillere. Så var der to tilbage. Derefter trak
Leise sig _ hun er bedste veninde med en af spillerne. Endelig måtte Maria erklære sig inhabil.
Hun spiller på hold med to af spillerne.
Jacob måtte hurtigt i gang med at få sammensat en ny MAK. Det lykkedes, og her er spillet,
der skabte problemerne:
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V/Ingen

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

EKT62

NORD

Anette
Helle
Dahlstrøm Rasmussen

1<
5¤ 2
pas

1#
pas
pas

ØST

SYD

Gurli
Gøbel

Lone
Bilde

2¤
6¤

4# 1
pas
Hollandske Gijsbert Westra diskuterer appelsagen
med Jacob Duschek

1. Syd siger stop, men benytter ikke stopkortet.
2. 5¤ som et lyn. Vest: Jeg hørte ikke, at der blev sagt stop.
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Mod 5¤ doblet angreb Vera med #E, trak <E
og skiftede til >5. Klørtrumfningen sætter direkte 5¤ tre gange, men dette modspil fungerede fint. Spilfører trak også >K og lagde en klør.
Øst trumfede og fortsatte med <K og klør til
trumf og overtrumf. Derefter spar til trumf, klør
til trumf og den sidste spar til trumf.
Da spilfører nu skulle hjem, kunne hun ikke
undgå, at ¤B gav stik: tre ned og 500 gav +21 til
Øst-Vest.

En runde til +44 af 46 mulige
I parturneringer får man ikke mange point for at
sidde pænt og melde efter bogen. De store scorer kommer oftest, når man har hjulpet modstanderne med at komme galt af sted.
Vera Petersen_Helle Simon Elbro har gennem
hele finalen været med fremme. Her er to spil,
hvor deres stil gav mange point:
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T85
Antal Res Point
EKDT72
2 300 22
T
4 140 16
874
5 100 7
9763
EDB42
3
50 -1
64
B95
2 -50 -6
DB863
5
5 -100 -13
T9
EK65
1 -420 -19
K
1 -500 -21
83
1 -590 -23
EK9742
DB32
VEST

NORD

Helle Simon
Elbro

pas
pas
4#
pas

ØST
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V/NS

63
Antal Res Point
ET5
2 1370 22
D85
2 690 18
EK985
3 660 13
9854
T72
13 630 -3
KD743
B862
3 620 -19
763
EB2
1 170 -23
B
T32
EKDB
9
KT94
D764

SYD

Vera
Petersen

1¤
3¤
5¤
pas

D
3#
D

1>
2<
4¤
pas

VEST

NORD

Helle Simon
Elbro

2¤ 1
pas
pas

Dobling plus 3# er en kraftig opvurdering af østhånden, men meldeforløbet virkede så overbevisende, at Nord-Syd ofrede i 5¤. To par havde
ganske vist vundet 4#, med det kræver flere
gaver fra modspillet.

ØST

SYD

Vera
Petersen

pas
4<

3¤
pas

D
pas

1. Begge major.

Nord burde selvfølgelig have meldt mere end 4<,
men det var bølleåbningen i vest og støtten fra
Øst, der skabte det gode resultat til Øst-Vest.
Det havde ikke hjulpet Nord meget at melde
5< _ det havde givet ÷20 i stedet for ÷23. For at
opnået et rimeligt resultat skal Nord melde 3ut,
og det er ikke let uden sparhold. Klørslemmen
er i hvert fald reelt umulig at melde for Nord-Syd.
Ved langt de fleste borde passede Vest, og så
fik Nord-Syd det meget lettere.
Runden gav 44 point af 46 mulige til Øst-Vest.

Vera Petersen doblede og kridtede +21
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Støt makker

6
Ø/ØV

B98
Antal Res Point
E876
1 100 23
D97
3 -140 19
B98
4 -170 12
4
EKDT32
5 -600 3
D942
K3
7 -620 -9
EB864
K32
2 -630 -18
D72
63
1 -650 -21
765
1 -660 -23
BT5
T5
EKT54

Følg Helle Rasmussen i 1 sans –

1, 3 eller 4 ned
Vi bringer mange slemmer og andre vilde spil.
Fra topopgøret mellem nr.1 og 2 _ på daværende
tidspunkt _ skal vi have et fredeligere spil, hvor
der alligevel undervejs svingede mange point.
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63
ED92
B976
T43

NORD

ØST

SYD

Lone
Bilde

Maria
Rahelt

Helle
Rasmussen

Ulla
Zeeberg

NORD

ØST

SYD

Rie
Enemark

Susan
Just-O

Lene
Mikkelsen

1ut
4#!

pas
pas

1#
3#
pas

pas
pas
pas

I gårdsdagens bulletin hængte vi Vibeke Lund ud,
fordi hun kun støttede sin makkers 1#-indmelding til 2#, selvom hun sad med #DB953. I dette
spil var hun var hun mere gavmild med en støtte:
en singleton var nok _ og det var rigtigt!
Mod 4# angreb Syd med <K og skiftede til
¤B, der løb til kongen. Tre gange trumf og klør
mod damen sikrede et afkast af rudertaberen: 10
stik og +9 på baromeret.
Mange havde _ efter samme indledning _ satset på 3 ut, der både med klør og hjerter ud holdes i 9 stik og giver ÷3 på barometeret. +12 for
at støtte makker.

DT87
Antal Res Point
K65
5 200 19
T842
1 180 13
E8
5 170 7
K52
1 150 1
BT73
2 140 -2
EK5
1 130 -5
B76
2 100 -8
EB94
3
50 -13
84
1 -50 -17
D3
1 -90 -19
KD952
2 -110 -22

VEST

VEST

Vibeke
Lund

1ut
pas
pas
pas
Ulla valgte at angribe med <K, og det gav modspillet problemer, da Maria (der vel forventede,
at makker også havde <B) stak med esset og skiftede til spar. Modspillet tog fire sparstik og skulle
også have ¤K, men 1 ned gav ÷13 til Nord-Syd.
Hvis Nord-Syd undgår problemet i klørfarven,
kan de tage de første ni stik. Det havde givet middel. Tilsyneladende skal modspillet også have det
fjerde modspilsstik på ¤K, men Nord har store
afkastproblemer og vil dø i en rød skvis. Et fjerde
undertræk havde givet +18.
Der er flere par, der har +200, men de fleste
af dem har vundet 11 stik i en delkontrakt i spar.

Vibeke støttede sin makker på en singleton
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Deltagerliste XP Digital Danish Open
1. Team Ballebo

10. Team PharmaService

Steen Schou, Freddy Brøndum, Nils Mønsted,
Tom Nørgaard

Morten Bilde, Jørgen Hansen, Niels Krøjgaard, H.
C. Graversen

2. Bridgeministeriet

11. VM damehold

Anders Hagen, Michael Askgaard, Kasper Konow,
Kåre Gjaldbæk

Nadia Bekkouche, Trine Binderkrantz, Marlene
Kirstan, Christina Klemmensen, Stense Farholt,
Dorthe Cilleborg Bilde

3. Norris

12. SweDanes

Flemming Dahl, Georg Norris, Stig Werdelin,
Henrik Norman Hansen

Lars Blakset, Jacob Røn, Peter Fredin, Håkon
Nilsson

4. Hulgaard

13. Team Santos

Lida Hulgaard, Johs. Hulgaard, Erik Brok, Jørgen
Anker Pabst

Finn Thunbo Christensen, Birgitte Thunbo
Christensen, Michael Rübner-Petersen, Henrik
Rübner

5. Jesper Kragh

14. Team Appelt

Jesper Kragh, Lasse Krefeld, Bo Lisbjerg, Per
Gaunø Jensen

Klaus Appelt, Anneliese Daig, Martin Skovkjær
Nielsen, Peter Husum

6. Högfärgsfråga

15. Team Müller

Henrik Kristensen, Lars Underberg, Rasmus Koch,
Flemming Clausen

Niels Müller, H.C. Nielsen, Jens Ove Henneberg,
Mads Kirstan

7. Team Århus

16. Danmark EM Skolehold

Lars Peter Damgaard, Peter Bertelsen, Steffen
Wich, Rasmus Dam

Rasmus Rask Jepsen, Peter Jepsen, Morten Tveten
Gundesen, Thomas Hvidbjerg Kjeldsen

8. Otto

17. Mamas & Poppers

Thomas Vang Larsen, Mads Eyde, Stig Farholt,
Flemming Danielsen

Lisbeth Grove, Lone Kiær, Gitte Hecht-Johansen,
Annette Rosthøj, Ture Rademacher

9. Hyggeholdet

18. Friis m.f.

Jonas Houmøller, Bjørg Houmøller, Frederik
Mørk, Jørgen Röhl, Andreas Marquardsen

Bjarke Friis, Marianne Staal Rasmussen,
Flemming Madsen, Henning Østergaard

Vejle overtager festivalen
Lynbridge og Bronze torsdag aften
Vingstedfestivalen er de senere år gået i dvale torsdag aften, hvor der traditionelt
har været hyggeaften for staben. Torsdag byder i år på en „Vejleaften“ i centeret.
Ingen behøver at få abstinenser af kortmangel.
Lynbridgen bliver på 3 sektioner a 15 spil. I hver sektion 5 x 3 spil – 12 minuter til
de 3 spil incl. rundeskift!, men efter hver sektion en pause på et kvarter til at få
vejret igen.
Bronzeturneringen er uden styrkeopdeling men ellers efter de sædvanlige principper.
Betaling, priser og præmier som sædvanlig – det gælder også rabat- og værdikort.
Fat mod venner – alle kan komme til at spille torsdag aften
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Dramatisk afslutning
af Peter Lund, Els Witteveen
Tre hold lå lige på den afgørende kval-plads, og en appel skulle afgøres. Det var den
dramatiske afslutning på den indledende runde i XP Digital Danish Open. Appellen fik
ingen betydning, men derefter skulle tu-ledelsen finde frem til reglerne for ophævelse af
ligestilling. Her måtte der søges i gamle bøger (der var intet i programmet) og hentes hjælp
fra et hollandsk edb-system. SweDanes, Team Ballebo, Högfärgsfråga, Otto og Friis m.fl
gik direkte videre til kvartfinalerne, mens de ’tabende’ hold i ligestillingen var Bridgeministeriet og Team PharmaService. Imp-kvotienten blev benyttet til at afgøre dette.
Ekstrachancen havde deltagelse af 12 hold, og herfra kvalificeredes Hyggeholdet, Bridgeministeriet og VM-dameholdet (der havde skuffet meget i den indledende runde). Før sidste
kamp lå The Phillipine Connection til at gå videre, men de tabte stort til Hyggeholdet.
Der var i år tre kvalificerende pladser fra Ekstrachancen, idet vinderholdet i Vinoble Open
ikke ønskede pladsen.
I kampen mod Hyggeholdet skulle Rasmus i nord
spille 4¤. Der kom <B ud til esset og klør igen
til kongen. En lille trumf mod bordet måtte Øst
stikke med kongen, og han fortsatte i klør. Da
Rasmus trumfede lavt, var det sket. Andreas i vest
kunne trumfe over med ¤10 og tage undertrækket på trumf es.
Det kostede 11 imp, da Hyggeholdet ved det
andet bord havde vundet 4¤ (endda med et overstik). Hyggeholdet var ikke så hyggelige i denne
kamp. De vandt 25_4.

Kanon træning
Det danske EM-skolehold var med i turneringen for at få træning. Undervejs løb de flere
gange ind i store nederlag, men turneringen var
en fin måde at lade op på til EM
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T42
ET6
D7652
E6

VEST

NORD

E53
D9754
E4
KD7
B9876
K
T
BT9842
KD
B832
KB983
53
ØST

SYD

Andreas Rasmus Rask Jonas
Marquardsen Jepsen
Houmøller

Peter
Jepsen

1ut
2¤
pas

2<
4¤

pas
pas

pas
pas
pas

Jonas Houmøller og hans hyggehold gik videre
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Uglegylp i Vingsted
af Ib Lundby
„Manden, der opfandt hjulet, var ikke specielt
genial _ men dét var manden, der opfandt de tre
næste hjul!“
Jeg har altid primitivt spillet med, at hvis fjenden
kom i 3ut, efter at makker havde indmeldt fx 1#,
som jeg havde støttet, og en af os derefter doblede, skulle der spar ud. Sådan _ ingen slinger i
valsen.
Jo-da, der skal fire hjul til at undgå slinger,
så strafdoblingen kan bruges mere effektivt, lærte
jeg af dette spil fra XP Digital Danish Open:

D3
EB72
54
EKT98
KB8654
T92
T83
KD65
KD
B983
65
73
E7
94
ET762
DB42
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VEST

Jonas
Houmøller

1#
pas
pas
pas
pas
pas

NORD

ØST

HC
Andreas
Nielsen Marquardsen

D
D
3#
pas
RD

2#
pas
pas
D!
pas

Andreas’ dobling sad lige i øjet på HC (arkivfoto)

Der, hvor jeg kommer fra (veteranrækken), er vi
knapt så snedige, men de dersens opkomlinge
fra juniorrækken kører på et andet plan. Som du
ser, er hjerter ud sættende, så trods sin heltemodige redobling måtte HC en ned _ 400 til Ø-V.
Ved det andet bord var Mørk_Röhl beskedent
i 3< og var sikkert taknemmelige over at notere
+11 imp på spillet!
Feltet både vandt og gik ned i 5< eller 3ut, og
3 par i 6< måtte også finde sig i nedgangen.

SYD

Niels
Müller

Kortslutning i kuglerammen
Mens vi er i XP Digital Danish Open, skal du
have denne herlighed, hvor både spilfører og en
modspiller afslørede, at de med rimelighed kan
forlange deres skolepenge retur.
Tilfældigvis var det også spil 7 _ der må være
noget magik omkring det nummer. Det er denne
gang fra opgøret mellem Friis m.fl. og PharmaService:

1>
pas
3<
3ut
pas
pas

Udspil: ¤10.
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62
BT985
KD62
T3
KD9
EBT3
E42
KD3
B9
T43
E7542
DB9
8754
76
E875
K86

7
S/Alle

VEST

NORD

ØST

SYD

Flemming
Madsen

Morten
Bilde

Karsten
Jensen

Jørgen
Hansen

3ut

pas
pas

1ut
pas

pas
pas

Udspil: ¤B.
Med til historien hører, at Flemming just var
gået to doblede zonebær i 2#, så da han fik bordet ned, kom det befriende:
„Tak, makker _ den her kan jeg godt klare!“
Op på ¤K og af sted med <D; Flemming var
på sporet, ikke?
Nu er Hansen ikke den, der kaster sine værdier i grams, så han lagde lavt sydfra, og så burde
den ikke være længere _ det niende stik var jo
hjemme _ men ...
Det var det med kortslutning i kuglerammen.
Flemming Madsen var åbenbart kommet frem
til, at han havde ni stik uden klørknibning, for
han stak over med <E og opgav „overtrækket“!
Nu fulgte fire sparstik og et hjerterstik mere
_ ja, kun et, for jeg gætter på, at tællefejlen her
blev opdaget. Vest spillede nemlig nu en lille klør
mod bordet og dækkede Nords <10 med <B.
Jørgen Hansen kom ind, og hans regnestok
fejlede intet. Han havde set 13 hp vestpå, så
makker måtte have >KD _ altså en lille ruder til
Bildes >D. Igen er jeg på herrens mark. Mon
Morten ikke havde styr på antallet af stik, eller
var han i tvivl om honnørstyrkens fordeling?
Jeg husker det ikke, men
i hvert fald sendte Bilde
¤10 retur, og så fik min
fortælling på en måde en
lykkelig slutning _ vundet
spil til Vest som ved alle
de andre borde i salen _
et helt normalt resultat!

Bilde bagatellisterede det som en fingerfejl
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Nyt udefra
af Charlotte Koch-Palmund

Lagde fotos af sin spionmand
på Facebook
John Sawers var den nye chef
for den britiske efterretningstjenste MI6 _ indtil konen
Shelley lagde billeder ud af
ham på Facebook og dermed
bragte hans karriere i fare.
Alle ansatte i den hemmelige
organisation har fået strenge
ordrer om aldrig at udlevere
oplysninger om hinanden,
men det trodsede Sawers’
kone. Hun lagde hele famili- Facebook?
ens feriealbum ud på Facebook sammen med
masser af personlige detaljer og oplysninger.
Da den britiske efterretningstjeneste fandt ud
af skandalen, blev siden på Facebook straks lukket ned.
Nu risikerer John Sawers at miste jobbet på
grund af terrorfrygt.

Stjerne måske tæt på døden
Den gigantiske røde stjerne Betelgeuse er måske
ved at eksplodere. Nye oplysninger fra forskerne
på U. C. Berkeley Universitetet forudser, at den
velkendte og lysende stjerne Betelgeuse, som tydeligt ses i stjernebilledet Orion, snart vil eksplodere.
Den enorme stjerne er begyndt at skrumpe _
indtil videre med 15% over de seneste 10 år. De
store røde stjerner af denne type lever højst nogle
få millioner år, dvs. at de rimeligt hurtigt brænder ud.
„Vi ved ikke, hvorfor stjernerne krymper. Der
er stadig meget, vi ikke ved om stjerner. Blandt
andet, hvad der sker, når de røde giganter nærmer sig afslutningen på deres liv“, siger Edward
Wishnow fra Berkeley.
Han tror på, at vi kommer til at opleve Betelgeus’ endelige kollaps, og hvis det er tilfældet,
er stjernen faktisk allerede eksploderet. Den er
nemlig 600 lysår væk fra Jorden. Så måske kan
vi i en nær fremtid opleve et fantastisk og helt
uskadeligt stjernefyrværkeri.

Millionbøde til Michael Rasmussen
Cykelrytteren Michael Rasmussens 2 års dopingkarantæne udløber i slutningen af juli.
Men før han kan køre cykelløb, er der lige en
formalitet i størrelsesordenen 700.000 Euro eller godt 5 millioner kroner, der skal ordnes. Ifølge
BT kræver den internationale cykelunion UCI
nemlig, at danskeren betaler en udestående bøde,
før han kan få sin licens tilbage.
Michael Rasmussen har ikke mange kommentarer til sagen, men han siger til avisen, at han
overvejer at gå rettens vej _ enten ved en civil
domstol eller igennem den internationale sportsdomstol CAS.

Fløj fra konen
En nygift saudiarabisk kvinde vil skilles. Hendes mand forlod hende alene i lufthavnen, fordi
han mente, hun brugte for lang tid på toilettet.
Parret havde kun været gift en uge, da de skulle
på en romantisk ferie i Malaysia sammen, men
deres kærlighed fik en brat afslutning, da de på
vejen hjem skulle skifte fly i Saudi Arabien.
Manden mente, at hans nye hustrus toiletbesøg varede for længe, og hans løsning var enkel. Han fløj hjem alene. Kvinden, der havde
betalt for ferien, ledte desperat efter sin mand
alle steder, og hun blev mere og mere bekymret
for, om der var sket ham noget forfærdeligt.
Efter et stykke tid stod det dog klart for hende,
at han var steget om bord på flyet og var på vej
hjem alene. Nøjagtig hvor lang tid, den nygifte
skolelærer brugte på det lille hus, melder historien ikke.
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Duel ved daggry
af Henrik Kruse Petersen
Team Paja vandt festivalens store holdturnering sikkert med 233 kp foran The MMMS
med 219 kp og HaJo-StAr på 212. Spillerne på holdet var Peter Scmidt, Arne Bjerg, Jørgen
Madsen og Asger Friis. Gæt selv, hvordan deres holdnavn er fremkommet. De to sidstnævnte spillere har prøvet det før, idet de imponerende nok også var med på vinderholdet
sidste år. Holdturneringen havde rekorddeltagelse med 34 hold. Det sætter vinderholdets
præstation yderligere i relief. Stort tillykke til de seje jyder, der spillede de 12 kampe med
et gennemsnit tæt på de 20 kp pr. kamp.
Besøg fra Langbortistan
Det er dejligt, når vi får udenlandske gæster, men
at de kommer helt fra Filippinerne, og at de er
landholdsspillere, er noget usædvanligt.
Det er imidlertid situationen i Vinoble Open,
hvor to filippinere har fundet sammen på et hold
med Jesper Kampmann og Jens Toft. Spillestyrken på Filippinerne er ikke på niveau med det
danske, så det var ok, at de spillede med.
Jens har mødt de to damer ved en festival i
England og har siden været i Manila for at spille
med Nene Quimson, der var på det åbne landshold ved VM i Kina sidste år. Hun er enke efter
Filippinernes tidligere ambassadør i London. Hun
sponsorerer det filippinske juniorlandshold,
hvorpå hendes makker, Mylene Encontro, jævnligt optræder.

Nene Quimson

De røde og blå skilte slippes løs
Vi skal se et par spil fra en rigtig tjubangkamp
mod et helt dansk hold, der dog har tillagt sig
det lidt eksotiske navn „Queens and Jacks. Kampen blev spillet tirsdag formiddag, og spillerne
var næppe kommet ud af sengehalmen og fået
gnedet søvnen ud af øjnene, før de røde og blå
skilte for alvor blev sluppet løs.
8
V/Ingen

B32
K
K743
EB763

T65
E9874
B6
KD8
EK84
BT653
D52
5
D97
D2
ET98
T942

VEST

NORD

ØST

SYD

Nene
Quimson

Henning
Druedal

Mylene
Encontro

Kirsten
Struve

1<
D
pas
pas

1¤
pas
pas
pas

pas
pas
D

pas
1ut
pas

Udspil:>3.
Den udspillede ruder gik til >B, >D og >E.
Syd spillede klør til kongen, og hjerter til damen,
der blev stukket med den blanke konge. <E og
mere klør rejste farven for Vest. Syd prøvede nu
en ruder fra bordet, men Vest kom ind til sine to
klørstik, og senere måtte spilfører af med endnu
tre stik i major og notere fem stik i alt, ÷300.
Ved det andet bord havde Øst spillet i 2ut,
som gik en ned, så differencen betød 8 imp.
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Doblinger på højere niveau
I samme kamp fik fire hjerterkontrakter smæk
med både de røde og blå skilte, og der blev taget
og givet af et godt hjerte fra begge ringhjørner.
2
Ø/NS

B932
D92
D875
K9

K764
EB6
T32
BT7

T873
EB964
E542
EDT85
K54
K
D863
Ved filippinernes bord stod Henning Druedal og
Kirsten Struve efter en mere behersket fight i
3#, der lige kunne vinde.
Ved det andet bord blev der gået anderledes
til vaflerne, da Øst tilsyneladende gik „all in“ op
til flere gange:
VEST

NORD

Ulla
Christensen

Jens
Toft

pas
pas
pas
pas

3>1
pas
pas
pas

ØST

SYD

Erik
Jesper
Skouborg Kampmann

pas
D
4¤!
RD!?

1#
3#
D
pas

1. Bergen trumfstøtte.

Jørgen Madsen fra det vindende PAJA-hold

Da dette kæmpebord, der pænt havde meldt pas
hele rejsen, kom ned, blev modstanderne lidt
blege og tvivlede på, at de kunne sætte kontrakten.
Syd servede med #E, der blev trumfet, og Øst
spillede nu uheldigvis en lille ruder til Syds
blanke konge. Syd skiftede til <3, der gik via
<B og <K til esset, og Øst forsøgte nu at indkassere >E, men det blev aftrumfet. Syd spillede <D, og mere klør til trumf; fik ruder igen,
og summa summarum blev tre for lidt og en udbetaling på 1000 point og 13 imp.

Udspil: #E.
3
S/ØV

EB52
K875
762
74
DT8
3
EB9
DT6432
93
EKDT8
E8653
2
K9764
B54
KDBT9

Jens Toft noterede 1000 for tre redoblede beter

Mens Nord-Syd sad og bogførte alle deres dejlige pluspoint, kom næste spil på bordet, og igen
endte Øst med at være doblet i 4¤. Denne gang
havde han dog ikke lyst til at bruge det blå skilt,
men nøjedes i stedet med at tage sine 11 stik og
skrive 990 i den modsatte kolonne.
Det ser ud til, at det er nogle hårde og vilde
bananer, dem der spiller i Vinoble Open!
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Den allersidste dans
Vinoble Open var ved at lukke helt ned _ og med
kun et spil og dermed kun en chance endnu var
der en del der var kreative. En af dem var Lone
Dam Mortensen, af nogen kaldet Dynamit Lone,
der fandt en sidste finte frem.
20
9872
V/Alle 742
KT975
T
D64
EKT
ED
KT95
B4
D32
ED9743 KB2
B53
B863
E86
865
VEST

NORD

Palle
Holm P.

Jens
Toft

1<
3<
4¤ 2
5# 4
pas

pas
pas
pas
pas
pas

ØST

Stakkels Syd fik forklaret meldingerne og havde
efter det ikke lyst til at spille ruder ud, idet han
var bange for at rejse det tolvte stik i ruder. Klør
ud, og så var det sket. 12 stik og 1440.
Da Lones modstanderne på dette tidspunkt
førte med 11_1 i imp, lunede det med en 17’er
hjem. Jeg fik spillet i hånden af Lones beundrende makker, men Jesper Kampmann, der var
Syd, tog det dog med særdeles godt humør, idet
jeg også på et senere tidspunkt fik spillet præsenteret af ham.
Ved de to borde, hvor man havde forsøgt sig i
6<, var man gået ned, hvorimod alle, der satsede på 6ut, uanset om det var i øst eller vest, havde
vundet.
Moralen af den allersidste dans må altså siges at være temmelig umoralsk!

Sjælden flot gestus

SYD

Lone
Jesper
Mortensen Kampmann

1¤
4> 1
4ut 3
6ut 5

pas
pas
pas
pas

1. Treldespørgemelding.
2. Ingen kontrol eller ingen esser.
3. RKCB-1430.
4. To esser og trumf dame.
5. Jeg skal beskytte >K!

Vinderholdet i Vinoble Open, Team Paja,
udviste en sjælden flot gestus ved præmieuddelingen. Da de var blevet behørigt hyldet af de mange deltagere for deres flotte
sejr, sagde de at der var et hold de havde
mødt to gange og begge gange havde tabt
til. Team Paja synes derfor at dette hold, som
sluttede lige uden for podiepladserne, skulle
overtage de gode vine fra Vinoble, der var
en del af præmierne for turneringssejren. En
imponerende flot gestus af et vinderhold, der
dermed imponerede både bridgemæssigt og
menneskeligt!
„Dynamit-Lone“
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Kort & Godt – Stort & Småt
af Ib Lundby

Spiller nr. 1000

For mange (sol)stik?

Tirsdag rundede vi spiller nr. 1000 i de åbne turneringer. Det blev Lone Nielsen, der spiller i
Onsdagsklubben, Horsens. Her overrækker Carl
Erik Engelbrechtsen Lone en flaskehilsen fra
Pernod Ricard.

Hvem sagde, at man ikke kan blive lidt småtræt
af at spille bridge (eller af makker?). Historien
melder ikke, om flasken på bordet tilhører pigen.

Har du set giraffen?

Ny TL-praksis
Jeg overværede ufrivilligt en samtale mellem
to tu-ledere i Hal 2
(ikke halv to), hvor en
bemærkning om en
TL-kendelse fik mit
vand i kog:
„Ja, når bare det er
enkelt, gør det ikke så
meget, om det er helt
retfærdigt!“

TL-demokrati
Jeg er ikke sikker på, om der står noget om den
slags i DBf ’s turneringsreglement, men det bør
der rettes op på. Uden at rødme går Eva Beildorff og Nell Rindahl rundt og reklamerer for en
konkurrerende festival på Langeland, som de to
piger bruger resten af deres ferie på.
Jeg anbefaler på det varmeste, at du studerer
de to giraffer på tæt hold _ det syn er også faldet
mig for brystet!

En deltager i damefinalen bad TL Jakob Duschek
om, at resultaterne på storskærmen kom ud i parnummeroden i stedet for placeringsorden:
„Det er vi mange, der gerne vil have!“
„Hvad I ønsker, skal I få“, tænkte Jacob og
bad feltet ved håndsoprækning tilkendegive, om
man ønskede den ene eller anden rækkefølge.
Det var ikke nødvendigt med optælling _ et stort
flertal gik ind for placeringsorden.
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Bridge i radioen

Cancellara fører med 0,011 sekund
Cancellara har stadig den gule førertrøje i Tour
de France, men kun med et forspring på 0,011
sekund til Lance Armstrong. Team Astana med
Armstrong som indpisker vandt holdkørslen med
40 sekunder foran Saxo Bank, og først efter en
computerberegning blev det fastslået, at det danske hold stadig sidder på førertrøjen. Contador
er nr. 3 19 sekunder efter.

Midt om natten
P4 Trekanten kommer på besøg onsdag morgen.
De holder til i Vejle og dækker, som navnet antyder, nyheder fra trekantområdet. De kommer
med en sendevogn og deres rapporter, Nina Engen, vil tale med nogen af festivalens morgenfriske deltagere _ dels om, hvordan det er at være
på festival, og dels om at være ung bridgespiller
samt om bridge i almindelighed.
Hun lægger ud med at interviewe en af vores
sølvvindere fra DM for damer, Nadia Koch, og
vil så bagefter tale med enkelte af festivalens
andre deltagere.
Nu er I forberedt, hvis I pludselig skulle blive
„angrebet“ af en nysgerrig mikrofon!

Sølv(point)bryllup ... næsten

Tirsdag aften havde vi besøg af Tine Agerskov i
bulletinrummet. Hun skulle låne en pc og tage
en stak kopier af en Kim-Larsen-sang, hun havde
tilrettet til midnatsbridgen.
Jeg nolede en piratkopi, så du får teksten:
Mel.: Midt om natten ...
Jeppe han kom, før vi ventede ham
midt om natten
så mig og min makker vi var på den igen
midt om natten.
Vi kylede kort gennem vinduerne,
så tårerne de trillede i stuerne
Åhh jaaa, midt om natten _ midt om natten.
Det næste, der skete, tør jeg ikke tænke på
midt om natten.
En fyr vi kaldte Mads meldte ud i det blå
midt om natten.
Han tænkte selv, han var vældig genial.
„Det’ ikke vores skyld, han var bare bindegal!“
sagde Jeppe
midt om natten _ midt om natten.
De lukked’ os ud, da klokken den var cirka tre
midt om natten.
De sagde: „Gå nu hjem“, men vi spurgte: „Hvor er det?“
midt om natten.
Nu glæder jeg mig til, at jeg blir’ en gammel sut,
så får jeg nok en makker, som kan spille godt på sprut,
og der kommer Jeppe da vel næppe på besøg _ igen
midt om natten _ midt om natten.
Åhh Maòana, håber vi får i morgen med.
Åhh Maòana, håber vi får i morgen med.
Åhh Maòana, håber vi får i morgen med.
Åhh Maòana, håber vi får i morgen med.

Der gik rygter om, at Kirsten og Bo Ulrik Munch
fejrede sølvbryllup i går, og jeg fik dette foto fra
den festlige begivenhed. Min redaktørkollega,
den gode „tør“, anbefalede mig at tjekke mine
kilder _ heldigvis, for det viste sig at være en
and. Kirsten har kun holdt Bo ud i 24 år og må
vente et år med at få titlen som sølv(point)brud.
Men hvorfor ikke bruge anledningen til at
ønske tillykke med bryllupsdagen? Tillykke!
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Vinoble Open

XP Digital Open

Slutstillingen:
1. Michael Krefeld ........................................ 138
1. Team Paja ...................................................233
2. The MMMS ................................................219
3. HaJo-StAr ...................................................212
4. Michael Krefeld .........................................202
5. Nysarø ........................................................201
6. Thomsen og medhjælpere ..........................198
7. De lyshårede ...............................................197
8. Vestjyderne .................................................190
9. Vingsted Mix ..............................................189
10.Sus og drengene .........................................188
11.Døllefjeldemusse ........................................186
12.Blackadder & co .........................................185
13.Jesper Kampmann ......................................184
14.Billund All Stars .........................................183
15.Bellevue ......................................................182
16.NordVest .....................................................182
17.Go Vesth .....................................................181
18.Christianshede Marineforening ..................181
19.Jokerne .......................................................179
20.Never Give up .............................................177
21.Firkløver .....................................................174
22.Storstrøm ....................................................171
23.Jelling Young Boys .....................................168
24.Lis Hamman ...............................................165
25.Team Valsson ..............................................163
26.Knoldesparkerne ........................................163
27.Fodermestrene ............................................162
28.Queens and Jacks .......................................161
29.Viborg NYES .............................................160
30.Storeslemmen .............................................159
31.BBC og ruder 10 ........................................158
32.Martin med følge ........................................157
33.Hjerter Dame ..............................................144
34.Spar Dame ..................................................119

Slutstilling, indledende runder i swiss:
1. SweDanes ...................................................223
2. Team Ballebo ..............................................211
3. Högfärgsfråga .............................................210
4. Otto .............................................................203
5. Friis m.f. .....................................................196
6. Bridgeministeriet ........................................196
7. Team PharmaService ..................................196
8. Hyggeholdet ...............................................194
9. Team Århus ................................................178
10.Hulgaard .....................................................174
11.Team Müller ...............................................171
12.Norris ..........................................................166
13.Jesper Kragh ...............................................165
14.Team Santos ...............................................161
15.Team Appelt ...............................................156
16.VM Damehold ............................................155
17.Mamas & Poppers ......................................148
18.Danmark EM Skolehold .............................108
Ekstrachancen:
1. Hyggeholdet .................................................89
2. Bridgeministeriet ..........................................89
3. VM Damehold ..............................................85
4. Team Århus ..................................................77
5. Hulgaard .......................................................76
6. The Phillipine Connection ...........................75
7. Team Müller .................................................74
8. Go Vesth .......................................................73
9. Team Santos .................................................69
10.Jesper Kragh .................................................66
11.Dameparrene ................................................65
12.Norris ............................................................62

Carletti Sølvpar 4 (34 par)
1. Jesper Buus Thomsen_Anita Jensen ............................. 1195
2. Flemming Øster_Flemming Bjørnholt ............................ 958
3. Mads Krøgaard_John Møller Jepsen .............................. 758

Pernod Ricard Bronzepar 7A (55 par)
1. Veikko Kinnunen_Flemming Øster ................................ 327
2. Mads Krøjgaard_John Møller Jepsen ............................. 315
3. Jesper Jungdal_Peter B Hansen ...................................... 166

Dagens program

Pernod Ricard Bronzepar 7B (44 par)
1. Hanne Bjarnarson_Annemette Møller Larsen ................. 164
2. Bente Søe Jensen_Erna Dahl Larsen .............................. 127
3. Karin Thomsen_Frans Kappel ........................................ 110

10.00_13.30
10.00_18.15
10.30_15.00
11.00_18.15

Pernod Ricard Bronzepar 8A (70 par)
1. Lene Rask Jepsen_Morten Jepsen .................................. 325
2. Torben Madsen_Søren Homann ..................................... 246
2. Erik Stig Jensen_Axel Wittig .......................................... 246

13.00_17.00
15.00_18.30
16.00_22.45
18.30_22.00
19.00_23.00

Pernod Ricard Bronzepar 8B (36 par)
1. Hanne Borland_Villy Thulsted ....................................... 142
1. Karin Thomsen_Frans Kappel ........................................ 142
3. Heidi og Per Quist Nielsen ............................................... 98
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Vingsted minihold 1
Scandic guldpar 2 IAF
Pernod Ricard bronzepar 10A/B
DM veteranpar
(pause 13.00_14.00)
XP Digital Open kvartfinale
Vingsted minihold 2
Carletti sølvpar 5
XP Digital Open semifinale
Pernod Ricard bronzepar 11A/B

Lok 3/4
Hal 1
Hal 2
Hal 1

Lok 3/4
Hal 2
Hal 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

DAMEPAR _ FINALE (slutstilling)
Maria Rahelt / Ulla Zeeberg
Young Sharks
505
Ulla Korre Pedersen / Nadia Koch
Blakset-Klubberne
309
Vera Petersen / Helle Simon Elbro
Spar Knægt / Søborg BK
279
Camilla Bo Krefeld / Bente Bo Christensen Århus BK
258
Helle Rasmussen / Lone Bilde
Odense BK / Stud BC
247
Birte Eriksen / Anna Mette Nielsen
Århus BK / Mejlen
220
Inge Matzau / Pernille Jakobsen
Søborg BK / Blakset-Klubberne 216
Susan Just-Olesen / Vibeke Lund
Stud BC
183
Lena Mortensen / Grethe Bundgaard
Horsens Ny BK / Skanderborg 164
Randi Bunke / Ellen Langager
Vejle BK af 1951
138
Susanne Buus Thomsen / Leise Hemberg
Odense BK
130
Katrine Martensen-Larsen / Susanne Rosthøj Young Sharks
124
Lilli Møller / Kate Reiter
Rødovre BK / Hillerød BK
115
Ebba Glud / Gerda Holm
Rødovre BK
104
Bodil Mosegaard / Sigrid Nielsen
Varde BK
74
Dorte Haas / Pia Larsen
Kalundborg BK
70
Gurli Gøbel / Anette Dahlstrøm
Slotsbridge / Hornbæk BK
60
Inge Haugaard Jensen / Ulla Porsdal
Møn BK
48
Mette Winsløv / Susan Lund
Stud BC
34
Karin Birkedal / Lisbeth Fog
Viborg Esserne
25
Vivian Bjørn Jensen / Lajla Degn-Petersen Hillerød BK
24
Tine Thisted Binder / Marianne Holbæk
Ruder Syv
15
Ingrid Kofoed / Rie Kofoed
Odder BK / Ruder Es, Horsens
8
Anja G. Altenburg / Birthe Agersnap
Skjern-Tarm BK / Ringkøbing BK 1
Merethe Koefoed / Inge Lise Cordua
Aakirkeby BK / Spar-2, Rønne
-1
Bodil Villadsen / Birgit Petersen
BKben Nord
-4
Karin Risom / Jytte Dahl
Islev BK / Ballerup Bridge Club -12
Laina Sørensen / Annette Bjørn Jensen
Stud BC / BKben Nord
-34
Inga Hansen / Tove Pedersen
Odense DameBK / Otterup BK -41
Birgitte Tvede-Jensen / Birgit Lauritsen
Stenløse BK
-42
Grethe Arensbak / Jytte Kjems
Birkerød BK
-64
Elly Berthelsen / Birthe Jespersgaard
Pandrup BK / Hirtshals BK
-95
Tove Pihl / Bente Knudsen
Neksø BK
-96
Lise Mikkelsen / Rie Enemark
BKben Bellevue
-103
Ellen Bredal Nielsen / Merete Christensen Nakskov BK
-122
Lisbeth Sand / Mette Sand
Lille Klør / Spar K, Esbjerg
-129
Birthe Kjær Larsen / Jette Mathiesen
Varde BK
-135
Anne Haber / Inger Olesen
Ringsted BK / Valby BC
-137
Ulla Jensen / Ruth Vesth
Neksø BK
-154
Eva Beildorff / Nell Rindahl
BKben HCØ / Stud BC
-200
Jette Aabro / Gitte Dahl
Ballerup BC / Reinholdt Bridge -203
Kirsten Madsen / Tove Grögerchen
Struer BK
-206
Jytteneia Kamstrup / Jytte Hangaard
Kalundborg BK
-208
Inge Keiser / Jonna Sørensen
BKben Bellevue
-238
Yvonne Løvschall / Ethel Nielsen
Aars BK / Brovst BK
-261
Lisbeth Troels Møller / Tanja Friis Jensen
Akademisk BK, Århus
-265
Helle W. Thrane / Grethe Larsen
Gentofte BK / KFIU
-288
Hanne Thayssen / Lise Andersen
Odense DameBK
-324
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61,68%
57,15%
56,45%
55,97%
55,83%
55,09%
55,11%
54,23%
53,79%
53,31%
53,01%
52,87%
52,66%
52,43%
51,71%
51,62%
51,39%
51,11%
50,79%
50,58%
50,56%
50,35%
50,19%
50,02%
49,98%
49,91%
49,72%
49,21%
49,05%
49,03%
48,52%
47,8%
47,78%
47,62%
47,18%
47,02%
46,88%
46,83%
46,44%
45,37%
45,31%
45,24%
45,19%
44,5%
43,96%
43,87%
43,34%
42,51%
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