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Velkommen til
Festival 2010

Kære Bridgespillere

Velkommen til den sjette udgave af den danske bridgefestival! Vi er klar til at tage imod
alle de mange bridgespillere, som gæster Vingstedcentret i uge 28. Lad os få en spændende og hyggelig tid ved det grønne bord.
 	 På festivalen har du selvfølgelig rig lejlighed til at spille bridge. Der er noget for
enhver smag og for alle grader af dygtighed! Det spænder lige fra DM-parfinalerne
over holdturneringer for divisionsspillere og for alle andre til guld-, sølv- og bronzeturneringer.
Skulle du have lyst til at dygtiggøre dig, er der også mulighed for
det. Du kan deltage på forskellige kurser. Der er kurser i BridgeCentral og Bridgemate, kurser for rutinerede spillere, kurser for
turneringsledere og kurser for bridgelærere.
Endelig kan du spille golf eller selvfølgelig smage på VINOBLE
vin.
 	 Husk at tale pænt til din makker og vær venlig over for modstanderne!
Og husk vores sponsorer _ de har været med til at gøre denne
bridgefestival mulig!
Vi arbejder hele tiden med at forbedre bridgefestivalen, så hvis du har nogle ideer til
ændringer eller i øvrigt ønsker at fremsætte en konstruktiv kritik, er du meget velkommen til at sige det i informationen eller sende os et par ord pr. e-mail:dbf@bridge.dk

 	 Rigtig hjertelig velkommen til årets bridgefestival.
									

Per Egelund,
formand for DBf
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Spil bare løs _ vi er klar
For sjette år i træk tager vi hul på Dansk Bridgefestival og lukker traditionen tro op med nummer 1 af den daglige bulletin, der hver morgen
serveres ved morgenbordet og i Informationen i
forhallen. Bulletinen er helt gratis, og den lægges
som tidligere på www.bridgefestival.dk _ hele
bridge-Danmark kan læse med over skulderen,
og alle kan følge med, selvom de ikke er i Vingsted hele festivalugen.
Vi ser igen frem til en festival, der har bud til alle
bridgespillere og gæster,
og som ud over det rent
sportslige giver god plads
til mange sociale oplevelser,
både inden- og udendørs. Nyd derfor bridgen,
nyd makker og modstandere, nyd centret, nyd
naturen, og nyd fællesskabet.
Der er ikke medaljer og mesterskaber til alle
deltagere, men alle skulle helst have en række
gode oplevelser med hjem. Det vil den store stab af

Gratis bulletin til dig
hver eneste morgen

frivillige hjælpere gøre sit yderste for at sikre,
men du må selv hjælpe til!
Vi er et godt sammensat team i bulletinstaben,
og vi kan sagtens fylde bladet med spil, men de
bedste spil er dem, du kommer
med! Hvis du vil bidrage til en
god bulletin, så kom fluks med
et spil (godt/dårligt, sjovt/trist,
uheldigt/heldigt) eller en sjov
historie fra festivalen.
Har du et spil, er det lettest for os, hvis du
på forhånd på en lap papir skriver meldinger og
spilforløb samt navne på spillerne. Du finder en
af os ved bordene eller i bulletinrummet på 1.sal
i „Tårnet“, værelserne 15 og 16. Bidrag kan også
afleveres i Informationen.
I år må vi desværre nedprioritere bulletinerne i den afsluttende
weekend, da begge de
to primære skriverkarle
(Peter Lund og Henrik Kruse) på mystisk
vis har kvalificeret sig
til slutspillet om DM
åben par. Bulletinerne
lørdag og søndag kommer derfor formentlig i
reduceret form, men vi
gør vort bedste.
Rigtig god festival!

Henrik og Peter

Støt dem, der støtter
dig og din sport
Vingsted-bulletinen udkommer hver morgen
hele ugen, og den er gratis for alle deltagere. Vi
trykker et passende oplag, men lad den venligst
ikke ligge og flyde, når du har læst den _ tag den
med, eller læg den, hvor du tog den. Ved genbrug
kan vi spare på papiret.
Alle bulletiner kan også downloades fra
www.bridgefestival.dk
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DBf kan igen takke en række sponsorer for at
være med til at realisere Dansk Bridgefestival:
Carletti Bridge Blanding, Vinoble, Pernod
Ricard, Scandic, Vingstedcentret, Reinholdt
Bridge og Schweitzer.

Bridgeforlaget på festival
af Peter Jacobsen

Det første du støder ind
i, når du går ind gennem
svingdøren til Vingstedstedcentret, er centrets
reception, som i år helt
har overtaget administrationen af værelsesudlejningen J.
Til venstre herfor har
vi som sædvanlig Festivalens information og Bridgeforlagets udsalg af
varer, primært bøger, hvor der er en uovertruffen
mulighed for at komme til at kigge i bøgerne,
inden du køber dem.

Der udkommer igen i år 2 nye hæfter i DBf´s
Miniserie, som du kan læse anmeldelser af andet
steds i denne bulletin.
Vi har selvfølgelig også vores T-shirts med
festivallogo og Polo-shirts med. I år har vi valgt
at sætte prisen ned på disse så de sælges til
foræringspriserne 50 kr. for T-shirten og 100 kr.
for Poloen.
Informationen er hovedsageligt bemandet med
personale fra DBf´s sekretariat, så vi skulle gerne
være i stand til at svare på alle jeres begavede
spørgsmål.
Informationen lukker ned hver dag ca. kl.
18.30, så husk at købe ind inden.
Når man er med til Bridgefestivalen som frivillig/ansat i DBf, bliver der kun begrænset tid
til selv at få spillet kort, men enkelte spilleoplevelser får man dog med i bagagen.
Denne episode, som er fra 2007, hygger jeg
mig stadig over.
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Jeg havde kvalificeret mig til mixedpar sammen
med Fie, da dette spil dukkede op i kvalfikationen. Jeg sad vest og meldingerne gik:
vest

nord

Peter		
Jacobsen		

			
2>
pas
2#
3¤
4#
pas
pas
pas

øst

syd

1>
pas
3#
pas
pas

2<
2¤
4¤
D

Fie
Houlberg

Inden Fies sidste pas kiggede hun op på sin tossede makker og sagde:
”Hvad skete der lige her?”
Jeg kunne ikke finde på andet at sige end,:
”Hvis det går galt må vi gifte os”.
Så fik jeg endnu et blik og kommentaren _ ”jeg
skal vist først spørge Andreas.”
Det blev aldrig nødvendigt, da en enkelt hjertertrumfning på hånden og >K anden i plads gav
de nødvendige 10 stik, og 790 ind på kontoen.

.

#

#

Festival-Tilbud
Bridgeforlaget fejrer festival-ugen
med en række gode tilbud:
Poloshirts i blå eller sort . ......................100,(Bridge my sport på ærmet, str. S til XXL)
Krus 50 kr. pr. stk. – 4 stk for .................160,Festival-T-shirt .........................................50,Festival-mulepose....................................50,T-shirt + mulepose ..................................80,-

Besøg Bridgeforlaget i forhallen

Vinderglimt fra 2009
af Henrik Kruse Petersen
Hvordan gik det egentlig sidste år? Ja, hvem kan
huske så langt tilbage? For mange af os bridgespillere er det rart med en effektiv fortrængningsevne, men skulle du have lyst til at genopfriske
hukommelsen vedr. festivalen 2009, så tilbyder vi
dig her en rundtur til hovedturneringerne, sakset
og trimmet lidt fra sidste års bulletin.

Schweitzer Bridge/Golf

I Schweitzer Bridge/Golf var det bridgespillerne,
der vandt over golferne. Erik Brok og Søren
Frandsen gik igen til tops _ primært på grund af
placeringer som nr. 1 og 2 i de to bridgeafdelinger
og meget mere beskedne placeringer i golfen.
Parret vandt også i 2006. Sølvet gik til Knud
Harries_Dennis Koch-Palmund _ nr. 1 og 3 i
bridge og 2 x nr. 17 i golf, mens Karen Ebdrup_
Niels Peter Madsen, der klarede sig flot på
golfbanerne, blev nr. 3.
Golferne opererer også med handicap _
resultaterne korrigeres efter styrken _ og hvis det
medregnes, så kom Susanne og Jens Houlberg
helt til tops foran Brok_Frandsen og Vibeke
Galle_Edvin Kaup.
På trods af varmen fik Erik Brok kuldegysninger i dette spil.

Frandsen (tv) og Brok er gode til bridge/golf
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vest

Søren
Vinther

nord

Erik
Brok

øst

Lars
Grevang

				
1¤
pas
2<
3¤
pas
4ut
5# 1
pas
6ut
1. To esser plus ¤D.

syd

Søren
Frandsen

pas
pas
pas
pas

Erik Brok i nord undgik af afsløre fordelingen
ved at gå ind i første runde med 2ut til minor, og
det blev senere helt afgørende. Øst-Vest meldte
derefter problemfrit slemmen, som Øst satte i
6ut.
Kontrakten sættes med ruder ud, men Søren
Frandsen angreb helt naturligt med #D, der blev
stukket med kongen. <3 til damen og <K, hvor
Brok også faldt fra. Spilfører tog derefter sine
seks topstik i hjerter og stillingen var:
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Da #7 blev spillet til esset, var Brok fanget i
en slutspilsskvis. Han kunne vælge imellem at
blanke >K eller lade sig slutspille på det blanke

<E. Han havde set situationen komme og kastede
_ tilsyneladende helt ubekymret _ <10. Øst
havde nu et valg, og da han ikke med sikkerhed
vidste, hvem der sad med <E, valgte han at knibe
i ruder _ og Brok kunne ånde lettet op.
Som det fremgår af frekvenstavlen, var det
et sving fra top til bund. 1430 havde kostet ÷29,
mens Brok_Frandsen nu kunne indkassere +28.

Mixed par

Da guldet i sidste års DM for mixedpar skulle
uddeles, stod Dorthe Schaltz igen øverst på
podiet _ denne gang sammen med Morten Lund
Madsen. Sejren blev dog først sikret i sidste
runde efter en hård og tæt kamp mod Trine
Binderkrantz_Kåre Gjaldbæk. Ulla og Ulrik
Zeeberg vandt bronze.
Dorthe og Morten gik i front i runde 8 og sad
på tronen fra runde 12 til 27. Derefter tog Trine
og Kåre over og holdt føringen til runde 35. De
var i spidsen igen inden de sidste to spil, men blev
så overhalet af mestrene på falderebet.
De foregående fire år havde Trine Binderkrantz_Morten Lund Madsen spillet sammen _
uden medaljer! Skilsmissen fungerede perfekt,
for sidste år var der medaljer til dem begge.
Dorthe er virkelig mix’ens dronning. Det er
blevet til guld med Knud-Aage Boesgaaard (to
gange), Lars Blakset (to gange), Knud Harries
og Flemming Dahl _ plus en stribe titler sammen
med gemalen Peter Schaltz, som dog kun kunne
levere bronze sidste gang (så blev han fyret).
B-finalen blev vundet af Inger Jarnit_Jens
Astrup. De førte med 50 point inden de sidste
to spil og havde en positiv score, men Bjørk og
Jonas Houmøller kom med en kanonscore (+61)

De glade mixed-vindere
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og sluttede kun 2 point efter. Karin Risom_Peter
Kraunsøe blev nr.3.
I runde 30 mødtes de to førende par, og Bulletinen havde selvfølgelig en udsendt reporter
ved ringside. De to spil afgjorde mesterskabet.
I første spil vandt Morten en 3ut, efter et lille slip
i modspillet. Det gav +10 til mestrene. Vi skal
se spil 2, hvor ambitionerne meldemæssigt var
væsentlig større.
Spillet blev næsten afgjort i meldingerne:

vest

Trine

nord

Morten

			
pas
4ut
pas
7¤

øst

Kåre

3#
pas
pas

syd

Dorthe

4¤!
6<
pas

Kåre gav den fuld gas med åbningen 3#, men
det var ikke nok til holde Dorthe ude. På trods
af den meget tynde farve, så meldte hun tappert
4¤. Morten tog den direkte vej: 4ut efter esser,
og da Syd viste 2 esser plus renonce i klør, var
næste stop 7¤.
Der kom #10 ud til esset, og Dorthe fortsatte
med >B. Trine dækkede med >K _ og så viste
Dorthe sine kort frem: 13 topsttik: 1510 og +17,
da kun 3 par havde meldt og vundet storslemmen.
Spillet er meget mere interessant, hvis Vest
ikke dækker med >K. Hvis spilfører nu stikker med >E og forsøger at rejse ruderne eller
krydstrumfe, bliver ¤9 en alvorlig trussel mod

kontrakten. Det viste Sus Vang_Lars Underbjerg,
der hentede +19 som Øst-Vest på et undertræk
mod 7¤. Samme indledning, men Sus dækkede
ikke med >K og fik det sættende stik på ¤9.
Storslemmen blev også meldt og vundet af
Flemming Danielsen_Annette Rosthøj og Stense
Farholt_Henrik Caspersen. Ved de to borde havde
Øst kun åbnet med 2#, men ellers næsten samme
meldeserie som mestrene.
Det blev altså +/÷ 27 på runden _ mere end
rigeligt til at afgøre DM, som Dorthe Schaltz_
Morten Lund Madsen vandt med 33 point.

Mortensen, af nogen kaldet Dynamit Lone, der
fandt en sidste finte frem. Jeg døbte spillet ”Den
allersidste dans”.

Vinoble Open

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 sidst-nævnte spillere har
prøvet det før, idet de imponerende nok også var
med på vinderholdet forrige 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.

Vinderholdet Team PAJA

Vi har ikke et spil med vinderne, men da 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
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vest

Palle
Holm P.

1<
3<
4¤ 2
5# 4
pas

nord

Jens
Toft

pas
pas
pas
pas
pas

øst

syd

Lone
Jesper
Mortensen Kampmann

1¤
4> 1
4ut 3
6ut 5

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

pas		
pas
pas
pas

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!

Vinderne i DM for damepar: Maria Rahelt og Ulla Koch (i midten). Nadia Koch-Ulla Korre (tv.) tog sølvet
foran Vera Petersen-Helle Simon Elbro.

Damepar

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 forrige 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 guld igen i 2009.
Vi bringer mange slemmer og andre vilde spil.
Fra topopgøret mellem nr.1 og 2 _ på daværende

7

tidspunkt _ skal vi have et fredeligere spil, hvor
der alligevel undervejs svingede mange point.
vest

Lone
Bilde

nord

Maria
Rahelt

øst

Helle
Rasmussen

syd

Ulla
Zeeberg

			
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.

Veteranpar

Poul Erik Christensen_Erik Fjord Pedersen var
næsten lige så suveræne i veteranpar, som
Zeeberg_Rahelt i damepar. Damerne førte fra
start til mål, mens Varde-parret „kun“ førte fra
runde 11 og resten af finalen. En forfølgergruppe
forsøgte hele dagen at skabe kontakt, men forgæves. Gennem de sidste runder rykkede to par
sig fri og kæmpede hårdt om sølvet. Det gik til
Erik Lund_Niels Jørgen Tobiassen, der i ugen
før var i træningslejr i San Remo ved åbent EM
for veteraner, mens John Hansen_Knud Erik
Christensen blev nr. 3.
Hovedparten af feltet var i 3ut, der er næsten
håbløs med den hårde sits.

Erik Fjord P. (tv) med Poul Erik C. i en tidligere runde
vest

Kaj
Druedal

1#
2ut
pas

nord

Poul Erik
Christensen

pas
pas
pas

øst

Olaf
Ries

2¤
3ut

syd

Erik Fjord
Pedersen

pas
pas

Vi fulgte opgøret mellem førerparret og et par i
det jagende felt. Her var spilfører tæt på at vinde
sin kontrakt.
Nord angreb med >6 til >D og >K, ¤3 til
¤B og ¤D, hvorpå Syd rejste hjerterne med ¤E
og ¤8 til ¤K.
Derefter #5 hjem til damen og kongen. Nu
er der fokus på Nord. Han skal spille klør for at
afværge et slutspil mod Syd, men han valgte at
fortsætte neutralt i ruder, og det gav spilfører en
vinderchance.
Vest tog de to stik i spar og to stik i ruder. Hvis
han nu går fri med ¤6, skal Syd give ham de
sidste to stik ved udspil fra <K til den splittede
gaffel. Vest trak dog <E og noterede en ned.

DBF’s miniserie – en max succes!

Besøg
Bridgeforlaget
i forhallen
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Bridgeforlaget er i festivalugen
flyttet til Vingsted, hvor vi i forhallen
er klar med gode tilbud i form af
bridgemateriel og bøger. Blandt
herlighederne finder vi fx
DBF’s miniserie
– en række hæfter (a 32 sider),
der hver behandler en væsentlig facet
af bridgespillet mere grundigt, end det
er gjort i de almindelige lærebøger,
og som vil give viden og inspiration til
alle ud over begynderstadiet.
Netop i denne uge er der udkommet
to nye hæfter. Se anmeldelser andetsteds
i bulletinen
Pris pr. stk.: 50 kr.

Danish Open

PharmaService slap videre til kvartfinalerne i
Danish Open på imp-kvotient, men derefter lod
holdet ikke tilfældigheder være afgørende.
I finalen mod SweDanes var der en blød start:
5_5 efter 6 spil, men derefter trak jyderne langsomt fra. De førte ved halvtid 40_28 og vandt
kampen så sikkert som 91_59.
De nye mestre: H.C.Graversen, Niels Krøjgaard, Morten Bilde og Jørgen Hansen. For
SweDanes spillede Lars Blakset, Jacob Røn
samt svenske Peter Fredin og Håkan Nilsson.
De tabende semifinalister valgte ikke at spille
om 3.-pladsen og i stedet forsøge sig i de åbne
turneringer.
Spil 9 var det første store svingspil i finalen.
På dette tidspunkt var stillingen 5_5:

Jyderne fik her fastlagt spar som trumf, og på
trods af den hårde trumfsits, er 6# oplagt, hvis
spilfører indleder trumfbehandlingen med #10
_ 10 sorte stik plus to røde esser. Det var derfor
et korrekt offer.
7¤ doblet gik 5 ned og ÷1100. 8 imp mod
1430, men her kostede det ÷15.

Vinderne af Danish Open. Fra venstre: Jørgen Hansen,
Morten Bilde, H.C. Graversen og Niels Krøjgaard

Åben par

vest

Lars
Blakset

		
2<
4¤
6<

nord

Morten
Bilde

pas
2#
pas
pas

øst

Jacob
Røn

1#
3<
5<
pas

syd

Jørgen
Hansen

pas
3¤
pas
pas

Morten angreb med ¤6, der fjernede en vital
indkomst til bordet. Lars trak fire trumfer og
fortsatte med #E og #B, hvor Syd faldt fra (der
er dog kun 11 stik). Spar til kongen og hjerter
til trumf. Lars gik nu fri med en lille ruder, og
Nord var slutspillet til at give ham stik på >D:
en ned.
Ved det andet bord gik det således:
vest

Niels
Krøjgaard

		
2< 1
4ut
D
pas
D

nord

Peter
Fredin

pas
2#
5>
pas
7>
pas

HC
Graversen

1. 2+ spar, 8+hp og klørfarve.
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øst

1#
pas
pas
6#
D
pas

Kvalifikationen blev vundet sikkert af brødrene
Mads og Niels Krøjgaard, foran Michael Askgaard_Gregers Bjarnarson. Som så ofte før var
der en del prominente navne der snublede, men
da finalen endelig blev sat i gang, blev den i
bulletinen, af Peter Lund, udråbt til at være den
stærkeste, der var set i Vingsted, idet halvdelen
af parrene spillede i 1. og 2. division.
Mathias Bruun og Frederik Bjerregaard overnattede på 1.-pladsen, men da røgen lettede søndag aften var medaljetagerne en benhård ”trio”
der dyster mod hinanden hver torsdag aften i
den københavnske eliteklub, One-eyed Jacks:
1. Michael Askgaard _ Gregers Bjarnarson ..................316
2. Ulrik Zeeberg_ Thomas Vang Larsen ........................246
3. Lars Blakset_ Jacob Røn ...........................................198

syd

Håkan
Nilsson

pas
4¤
pas
pas
7¤
pas

F.v.m.h.: Ulrik Zeeberg-Thomas Vang Larsen, Michael
Askgaard-Gregers Bjarnarson, Lars Blakset-Jacob Røn.

Nyt minihæfte om odds
anmeldt af Mathias Bruun

Ib Axelsen:
Odds i bridge
32 s., hft., 50 kr.
in
ise
rie

helt fra grunden, og der kræves
i matematik, men man skal
kunne udføre grundlæggende

Ib Axelsen

ge holdturnering i den bedste række, men det ligger 30 år
hansen som makker var de bedste resultater en sølvmedalje
havde konstant gode placeringer i multiholdberegningen.

ent. med statistik og Ph.D. med matematisk logik. Han var
vning på computer, specielt med hænder til træning af
tioner.

som bridgeskribent og udvikler af bridgesoftware. Sammen
g Fred Gitelman, begge USA, har han udviklet og udgivet
mmer til såvel meldinger som spilføring og analyse af spil.

ække hæfter på 32 sider, der hver behandler en væsentlig
ere grundigt end i almindelige lærebøger, og som vil give
alle bridgespillere, der er kommet ud over begynderstadiet.
efensiven af Morten Andersen
i af Villy Dam
.Sørensen
ystem I af H.C.Nielsen og Jacob Røn
ystem II af H.C.Nielsen og Jacob Røn
af Svend Novrup
Jacob Røn
age 2-åbninger af Mads Krøjgaard
f Søren Christiansen
f Frederik Bjerregaard
nger af Thorvald Aagaard
nder sig af H.C.Nielsen og Jacob Røn
undsystem III)
f Ib Axelsen
af Charles og Svend Novrup
d Blackwood af Svend Novrup
il på bedste chance af Ib Lundby
er af Ib Lundby
a grunden af Ole Berg

nds Forlag
7-1

?

?

D

orsøg på at give en intuitiv
heder i bridge, hvor det bliver
nde principperne ved bridge-

r interessant læsning og noget
ornøjelse!

Ib Axelsens hjertebarn
inden for bridge er sand?
?
synlighedsregning. Hans
?
?
nye hæfte ”Odds i bridge”
indfører læseren i nødvenOdds i bridge
dige begreber som odds,
?
?
ledige pladser og begrænset valg. Desuden kommer
?
?
man også ind på konse?
?
kvensen af, at modparten
har blandet sig i meldingerne, og hvordan det
rykker odds. Det er uundgåeligt at komme ind
på matematikken bag disse emner, og Ib Axelsen
prøver klogeligt at minimere teorien.
De teoretiske afsnit i hæftet er tunge, og jeg
er overbevist om, læseren har størst glæde af de
mange spil, hæftet rummer. Her kan man i ro og
mag selv lægge en plan og siden prøve at sætte
det op mod forfatterens analyse. Du kan prøve
kræfter med dette spil fra bogen:
Bf
´s
m

idge

Ib Axelsen

			
			
			
			

Øst / Alle

#
¤
>
<

DT 3
E84
96
E 9 7 6 4			

					
			
µ
			
# EB
			
¤ K752
			
> EK85
			
< K85

Kontrakt: 3ut.
Udspil: #5.
Efter spar ud til bonden ser det besnærende
ud at give et klørstik væk. Modspillet rejser
sparfarven, og når det senere viser sig, at klørfarven sidder 4_1 og sparfarven 5_3, er beten en
kendsgerning.
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Den rigtige plan er at spille klør til esset, og hvis
der falder en klørhonnør i Vest, er det safe at
spille klør til otteren bagefter. Hvis begge modstandere bekender småt til <E, tager man også
Kl K. Sidder farven 3_2, er der ingen ko på isen.
Med klørfarven 4_1 vender man opmærksomheden mod hjerterfarven. En lille hjerter spilles
fra begge hænder, så kontrakten også vinder med
denne farve rundt. Et instruktivt eksempel på,
hvordan man kombinerer sine chancer.
Ib Axelsens udmærkede hæfte henvender
sig til de gode klubspillere, som ikke blokerer
over lidt sandsynlighedsregning undervejs. Jeg
brugte min nysproglige mor som prøveklud, og
hun lagde den forskrækket fra sig efter kort tid.
Jeg havde selv stor fornøjelse af at læse ”Odds
i bridge” og synes, Ib Axelsen er sluppet rigtigt
godt fra at gøre et tørt emne spiseligt for de fleste.
			
* * * * *
				

På festivalen kan hefterne købes i forhallen under hele Vingsted-ugen, hvor DBf’s forlag som
sædvanligt viser et stort udvalg af danske og
udenlandske bridgebøger frem.
Hæfterne kan også bestilles i Bridgeforlaget,
tlf. 4847 5213 _ e-mail forlag@bridge.dk
På næste side kan du se et forholdsvis nyt spil
jeg har fået af Ib Axelsen, hvor han demonstrerer
hvordan en oddsberegning kan gennemføres, og
hvilke konsekvenser det har for spilførers plan.
						
HKP

rie
in
ise
D
Bf
´s
m

Odds i praksis

t give en intuitiv
ge, hvor det bliver
perne ved bridge-

af Ib Axelsen

den, og der kræves
k, men man skal
re grundlæggende

?

?

?

?

læsning og noget

Ifølgemen
Politiken
ering i den bedste række,
det ligger den
30 år9/6 2010 havde Tim Jenmakker var de bedste
resultater
en sølvmedalje
sen
en inspireret
trumfbehandling i dette spil
ant gode placeringer i multiholdberegningen.
Ib Axelsen

fra en oprykningkamp til 3. division:

?

tistik og Ph.D. med matematisk logik. Han var
/ Ingen
omputer, specielt med Syd
hænder
til træning af

			

# K63

skribent og udvikler af
bridgesoftware. Sammen
			
¤ D94
man, begge USA, har
han udviklet og udgivet
			
> ET 5 2
el meldinger som spilføring
			 og analyse af<spil.
E92

# T			

på 32 sider, der hver behandler en væsentlig
¤ 8 5 2			
t end i almindelige lærebøger,
og som vil give
> over
B 6begynderstadiet.
4		 µ
pillere, der er kommet ud
< D B T 8 4 3			
Morten Andersen
m
			
# ED875

			

¤ E KT 3
> K9
< K5

H.C.Nielsen og Jacob Røn
			
H.C.Nielsen og Jacob
Røn
ovrup
			

#
¤
>
<

ger af Mads Krøjgaard vest
nord
øst
stiansen
		
Peter		
jerregaard
		
Nielsen		
vald Aagaard
H.C.Nielsen og Jacob				
Røn
II)
3<
4#
pas

pas
g Svend Novrup
d af Svend Novrup
pas
chance af Ib Lundby
dby
Udspil: <D.
f Ole Berg

5>
pas

pas
pas

B942
B76
D873
76

Odds i bridge

syd

?

Tim
Jensen

1#
4ut
7#

Hvis vi sætter Vest til en 6-farve i klør, kan vi
starte med at sammenligne de to første fordelinger, hvor forskellen er, om #B er kommet sammen med 6 klør og #10 hos Vest eller sammen
med #942 og 2 klør hos Øst. Ud fra antal ledige
pladser får vi odds 8 mod 6 for den den aktuelle
fordeling.
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?

Vinsmagning
Tirsdag kl.17.45–19.00 inviterer
Vinoble til vinsmagning
?i restauranten

?

B942
942
B42
42

?

Ib Axelsen

Efter at have taget udspillet indledte han
trumfbehandlingen med at tage #K, hvor #10
faldt fra Vest. Dernæst tog han en vellykket dyb
knibning i trumf.
Ja, inspireret, men er det også med odds? Ved
at anvende principperne i ”Odds i Bridge” kan
man faktisk godt vurdere odds ved bordet.
Det drejer sig om disse fire fordelinger i spar:
10		
B 10		
10 9		
B 10 9

Tilsvarende bliver odds for den næste 6, og den
sidste får odds under 6, idet der skal flyttes et
kort mere til hånden med færrest ledige pladser. På grund af Vests valgmuligheder for afkast
skal odds for de to i midten halveres, mens odds
for den sidste skal divideres med 3.
Dermed bliver odds for den første fordeling
8 mod 3 mod 3 mod noget, der er under 2. Med
6-farve hos Vest er der lidt over 50% chance for
at knibe i spar.
Hvad så, hvis Vest har 7-farve i klør? Så bliver der endnu større odds for den første fordeling. Tim Jensen spillede ikke bare inspireret,
men også med odds!

?

Billetter
a 50 kr.
kan købes
i Informationen
i forhallen.

?

Sanskonventioner
anmeldt af Peter Lund
Ib Lundby:
Sanskonventioner
32 s., hft., 50 kr.
in
ise
rie

gges helt fra grunden, og der kræves
nger i matematik, men man skal
og kunne udføre grundlæggende
r.
Ib Axelsen

længe holdturnering i den bedste række, men det ligger 30 år
n Johansen som makker var de bedste resultater en sølvmedalje
de havde konstant gode placeringer i multiholdberegningen.

. scient. med statistik og Ph.D. med matematisk logik. Han var
ortgivning på computer, specielt med hænder til træning af
nventioner.

endt som bridgeskribent og udvikler af bridgesoftware. Sammen
on og Fred Gitelman, begge USA, har han udviklet og udgivet
ogrammer til såvel meldinger som spilføring og analyse af spil.

en række hæfter på 32 sider, der hver behandler en væsentlig
et mere grundigt end i almindelige lærebøger, og som vil give
n til alle bridgespillere, der er kommet ud over begynderstadiet.
g i defensiven af Morten Andersen
ologi af Villy Dam
H.K.Sørensen
undsystem I af H.C.Nielsen og Jacob Røn
undsystem II af H.C.Nielsen og Jacob Røn
arve af Svend Novrup
e af Jacob Røn
d svage 2-åbninger af Mads Krøjgaard
er af Søren Christiansen
ng af Frederik Bjerregaard
oblinger af Thorvald Aagaard
blander sig af H.C.Nielsen og Jacob Røn
t Grundsystem III)
ge af Ib Axelsen
mhu af Charles og Svend Novrup
Card Blackwood af Svend Novrup
g spil på bedste chance af Ib Lundby
ntioner af Ib Lundby
elt fra grunden af Ole Berg

orbunds Forlag
79-77-1

?

?

D

et forsøg på at give en intuitiv
ynligheder i bridge, hvor det bliver
anvende principperne ved bridge-

giver interessant læsning og noget
od fornøjelse!

Jeg har altid nydt at læse Ib
Lundbys artikler, referater
?
?
og historier i Dansk bridge.
?
?
Han har en fantastisk pen
og et blomstrende sprog.
Odds i bridge
Nu er min gamle ven
?
?
desværre blevet tekniker
?
?
og matematiker!
I DBf’s miniserie har han
?
?
skrevet et hæfte om sanskonventioner. Et gennemarbejdet værk om de
fleste af de konventioner, der kan benyttes efter
åbningerne 1ut og 2ut. Han har taget udgangspunkt i systemerne spillet af de 10 par, der deltog
i årets DM-slutspil, så læserne kan se, hvordan
de forskellige konventioner hænger sammen.
Der er også gode afsnit om, hvordan man forsvarer sig mod indmeldinger og doblinger efter
åbningen 1ut.
Mange spiller i dag en form for ”Amerikansk
Stayman” efter åbningen 2ut, men her er et
eksempel på, hvordan man kan have glæde af
”Baron”. 3< spørger efter 4-farver fra neden:
Bf
´s
m

bridge

Ib Axelsen

Nu 18 hæfter i miniserien
Køb dem i Bridgeforlaget

12

Nord / Ingen
			
#
			
¤
			
>
			
<
				
				
			
µ
			
			
#
			
¤
			
>
			
<
vest

		

pas
pas
pas
pas

E6
KDB4
E DT 6
KD2

K85
72
KB73
E876

nord

2ut
3>
4ut 3
6>
1

øst

pas
pas
pas
pas

syd

3<2
4>
5¤4
pas

1. 20_21 hp.
2. Beder om 4-farver nedefra.
3. RKCB-1430.
4. To esser, ikke trumf dame.

I beskrivelsen af Baron skriver Ib, at sekvensen
2ut - 3<, 3ut - pas, viser fordelingen 3-3-3-4.
Det er ikke helt rigtigt. 3ut dækker også hænder
med 5-farve i klør og 3-3-2 i de øvrige farver.
Jeg savner en beskrivelse af ”Lauges relæ”. Når
åbningen 2< kan indeholde 20_21 balancerede
spiller mange med at 2¤/2#/3</3> er svage
hænder (0_3hp) med 5 i major/6 i minor _ evt.
også at 2ut viser begge minor (svag eller stærk).
1ut - 4< er selvfølgelig ikke Gerber (efter
esser), men jeg har kun fundet ”Sydafrikansk
Texas” (overføring til hjerter). Mange spiller i
dag med at 4< = 5_5 i major og sleminvit og 4>
= 5_5 uden sleminteresse.
Konventionerne er selvfølgelig ikke beskrevet i alle varianter, men hæftet er et glimrende
arbejdsredskab for bedre spillere, der gerne vil
spille med lidt mere end blot Stayman.
Godt gået Ib, men måske skal dit næste hæfte
være: ”Med bridge i bagagen” J.

Kort & Godt – Stort & Småt
Nyt udefra

Organisation

Kurser

Festivalansvarlige:
Per Egelund
Charlotte Koch-Palmund

Som tidligere vil Charlotte Koch-Palmund ud
over at tage sig af www.bridgefestival.dk hjælpe
til med bulletinen. Hun tager sig bl.a. af officielt
stof og skriver „Nyt udefra“.
En række kurser finder sted her i Vingsted i løbet
af festivalen. Det drejer sig dels om ”tekniske”
kurser i BridgeCentral og Bridgemate, og dels
om kurser for turneringsledere, bridgelærere
og rutinerede spillere. Info: www.bridge.dk og
www.bridgefestival.dk

Vinsmagning

Ligesom tidligere vil Vinoble arrangere
vinsmagning. Tidspunkt: Tirsdag kl.17.45_19.00.

Restauranten

Der er morgenmad i restauranten hver dag
kl. 7.30_10.00. Køkkenet lukker kl.21.30.
Se menuopslag.

Bridge-cafe og -kiosk

Bridge-Cafeen har åbent lørdag d. 10.juli til og
med søndag d. 18.juli hver dag kl. 9_23.30 _
d. 10. juli åbnes dog først kl.11, mens cafeen
torsdag lukker kl.18.30 og sidste søndag kl.18.
Bridge-Cafeen får igen i år en lillesøster i
form af Bridge-Kiosken! Her kan du i de korte
pauser købe lidt til at få blodsukkeret op igen.
Bridge-Cafeens sortiment er som sædvanligt: salater, sandwiches, smørrebrød, kager og
drikkevarer.
Og så selvfølgelig den gode og hurtige service! 

En masse mere eller mindre frivillige vil sørge
for, at Dansk Bridgefestival 2010 bliver en succes, og mange af dem har længe været i gang
med forberedelserne.

Information og forlag;
Peter Jacobsen (ansvarlig), Vivi Larsen
Flemming Bøgh-Sørensen

Turneringsansvarlige:
Torsten Ørhøj (holdturneringer), Tage Hansen
og Carl Erik Engelbrechtsen (sideturneringer),
Lars Andersen (DM-finaler), Søren Fischer og
Lars Andersen (Bridge/Golf).
Turneringskoordinator: Lars Andersen

Turneringsledere: Jeppe G. Knappe (ansvarlig), Ole Vinberg Larsen, Jacob Duschek (DM
finaler), Jens Brix Christiansen, Peter Eidt, Peter Kraunsøe, Niels Aagaard, Søren Kraunsøe,
Stephan Magnusson, Ole Berg Kristensen.
Appelkomite: DBf’s appelkomite v/ Jens Brix
Christiansen
Rækkemanagers: Bertel Lund Hansen, Peter
Kejlberg, Børge Klinkby

Kortlægning: Preben Boysen (ansvarlig),
Kirsten Boysen, Peder Nørgaard, Svend Gjerløv, Hanne Gjerløv, Kirsten Munch, Bo Ulrik
Munch, Otto Andersen.
Resultatservice:
Ulla Tradsborg (ansvarlig), Otto Rump, Annalise Thorsen, Karl Bo Jensen, Ole Nielsen,
Jonna Laursen.

Bulletin, presse og web:
Henrik Kruse Petersen (ansvarlig), Charlotte
Koch-Palmund, Claus Øgard, Peter Lund, Els
Witteveen.
IT: Claus Øgard

BBO: Torsten Ørhøj

Bridge-cafeen/-kiosken: Annelise Christiansen
(ansvarlig), Helle Blindbæk, Inga Bang, Jytte
Egelund, Henning Langbak, Lene Høybye,
Sonja Schmidt, Birgit Munch Wissum.
Økonomi: Per Egelund, Peter Barington.
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Festivalprogram
IAF = imps across the field. Se sideaktiviteter sidst i programmet.
Fredag den 9. juli
19.00 _ 23.00

Schweitzer Bridge/Golf (bridge)

08.30 _ 14.30
19.00 _ 23.00
12.00 _ 23.15
11.00 _ 17.45
13.00 _ 17.00
19.00 _ 23.00

Schweitzer Bridge/Golf (golf)
Schweitzer Bridge/Golf (bridge)
DM Mixed par
Sølv parturnering 1
Bronze parturnering 1A+1B
Bronze parturnering 2A+2B

08.30 _ 15.00
10.00 _ 19.00
10.30 _ 14.30
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00

Schweitzer Bridge/Golf (golf)
DM Mixed par
Bronze parturnering 3A+3B
Sølv parturnering 2 (IAF)
Bronze parturnering 4A+4B

09.30 _ 22.30
10.00 _ 18.15
10.30 _ 14.30
11.00 _ 18.15
12.30 _ 22.45
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00

Danish Open 1
Scandic Guld parturnering 1
Bronze parturnering 5A+5B
DM Damepar
VINOBLE Open
Sølv parturnering 3
Bronze parturnering 6A+6B

10.00 _ 17.45
10.30 _ 16.35
10.30 _ 17.00
10.30 _ 14.30
16.00 _ 22.45
18.45 _23.15
19.00 _ 23.00
23.30 _ 03.00

DM Damepar
Danish Open 1
VINOBLE Open
Bronze parturnering 7A+7B
Sølv parturnering 4 (IAF)
Danish Open ekstrachancen
Bronze parturnering 8A+8B
Midnatsbridge (Bronze parturn. 9)

10.00 _ 18.15
10.30 _ 14.30
11.00 _ 18.15
13.00 _ 17.00
16.00 _ 22.45
18.30 _ 22.00
19.00 _ 23.00

Scandic Guld parturnering 2 (IAF)
Bronze parturnering 10A+10B
DM Veteranpar
Danish Open 2
Sølv parturnering 5
Danish Open 3
Bronze parturnering 11A+11B

10.00 _ 17.45
10.00 _ 18.15
10.30 _ 14.30
11.00 _ 17.45
12.00 _ 18.30
15.00 _ 19.00
20.00 _ 23.45

DM Veteranpar
Scandic Guld parturnering 3
Bronze parturnering 12A+12B
Sølv parturnering 6
Danish Open 4
Bronze parturnering 13A+13B
Vejleturnering (Bronze parturn. 13C)

Lørdag den 10. juli

Søndag den 11. juli

Fredag den 16. juli
10.30 _ 14.30
14.00 _ 22.45
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00

Bronze parturnering 14A+14B
DM Åben par
Sølv parturnering 7 (IAF)
Bronze parturnering 15A+15B

10.00 _ 20.45
10.30 _ 14.30
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00

DM Åben par
Bronze parturnering 16A+16B
Sølv parturnering 8
Bronze parturnering 17A+17B

10.00 _ 16.45
10.00 _ 17.45
10.30 _ 14.30

Sølv parturnering 9
DM Åben par
Bronze parturnering 18A+18B

Lørdag den 17. juli

Søndag den 18. juli

Mandag den 12. juli

Tirsdag den 13. juli

Onsdag den 14. juli

Torsdag den 15. juli
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Sideaktiviteter

Søndag den 11. juli
20.30
VM fodbold på storskærm i
			
Centersalen

Mandag den 12. juli
09.30 _ 18.00

Kursus: BridgeCentral

09.30 _ 18.00
17.45 _ 19.00
			

Kursus: Bridgemate
VINOBLE vinsmagning - tilmelding
foretages i informationen. (50 kr.).

09.30 _ 12.00
10.00 _ 17.00

Kursus for rutinerede spillere
Turneringsleder Brush-up

Tirsdag den 13. juli

Onsdag den 14. juli

Torsdag den 15. juli
10.00 _ 17.00
Turneringsleder Brush-up

Medaljetagere ved
Dansk
Bridgefestival
2005

Åben par
1. Jens Auken_Nicolai Kampmann...................... 263
2. Mads Krøjgaard_Flemming Madsen............... 211
3. Dirch Harries_Henrik Kruse Petersen............. 170
Damepar
1. Ulla Koch_Anita Jensen................................... 257
2. Helle Rasmussen_Leise Hemberg................... 224
3. Els Witteveen_Marlene Kirstan ...................... 208
Mixed par
1. Dorthe Schaltz_Knud-Aage Boesgaard........... 245
2. Anita Jensen_Villy Dam................................... 227
3. Ulla Koch_Ulrik Zeeberg................................. 215
Veteranpar
1. Leif Bøgh-Sørensen_Henning Nielsen ........... 472
2. Jens Otto Pedersen_Mogens Krone ................ 439
3. Georg Norris_Svend Jørgensen ...................... 374
Vingsted Open_Finalen
		Team PharmaService_Gudlangur Sveinsson ..... 97_54

2006

Åben par
1. Erik Brok_Jørgen Pabst . ................................. 210
2. Steen Møller_Peter Lund ................................ 208
3. Kristian Tylvad_Jens P. Pedersen .................... 160
Damepar
1. Lene Scheibel_Pia Rasmussen . ...................... 412
2. Susanne Thomsen_Helle Rasmussen ............. 372
3. Maria Rahelt_Christina Mortensen ................ 368
Mixed par
1. Dorte Schaltz_Knud-Aage Boesgaard . .......... 299
2. Rikke Christiansen_Nils Mønsted .................. 245
3. Tina Ege_H.C.Nielsen . ................................... 179
Veteranpar
1. Leif Bøgh-Sørensen_Henning Nielsen ........... 378
2. Steen Jacobsen_Klavs Kierulff ....................... 372
3. Erik Hollbøll_Jakob Baden ............................. 303
Vingsted Open
1. Michael Rübner.............................................224
2. René Schalburg .............................................181
3. Jelling.............................................................179
XP Danish Digital Open_Finalen
		Hulgaard_Norge . ................................................ 93_58
VIP-bridge
1. Maria Rahelt_Michael Fiorini . ......................... 35
2. Jørgen Vinther_Peter Schaltz ............................ 34
3. Dorthe Schaltz_Niels Helveg Petersen ............. 31
Bridge-golf
1. Erik Brok_ Søren Frandsen......................477,60
2. Steen Mikkelsen_Flemming Bjørnholt . ..458,82
3. Carl Thomassen_Ole E.Mortensen .........432,96
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2007

Åben par
1. Jacob Røn_Ulrik Zeeberg................................. 375
2. Camilla Bo Krefeld_Johan Hammelev............ 236
3. K.-Aa. Boesgaard_Steen Møller ..................... 218
Damepar
1. Ulla Koch_Maria Rahelt ................................. 569
2. Pia Knak Jacobsen_Karin Risom . .................. 374
3. Nadia Koch_Ulla Korre Pedersen ................... 281
Mixed par
1. Bettina Kalkerup_Bob Prickaertz ................... 247
2. Lauge Schäffer_Jette Bondo ........................... 187
3. Maria Dam Mortensen_Niclas Raulund Ege... 167
Veteranpar
1. Inge Keith_Ib Lundby ..................................... 446
2. Poul Erik Koefoed_Axel Koefoed .................. 370
3. Leif Johansen_Eivind Sveinbjørnsson . .......... 341
Vingsted Open
1. Reserverne........................................................ 216
2. De kære drenge................................................. 207
3. Firkløver............................................................ 206
XP Danish Digital Open_Finalen
		Bridgeministeriet_Smederup ............................ 113_79
Bridge-golf
1. Søren Rasmussen_Jan Nielsen......................479
2. Birthe og Bent Hansen...................................463
3. Annie Nielsen_Torben Dalsgaard..................460

Fortsættes næste side ...

2008

Åben par
1. Steen Schou_Freddi Brøndum......................... 340
2. Ib Christian Bank_Henrik Iversen................... 304
3. Dorthe Schaltz_Morten Lund Madsen ........... 297
Damepar
1. Signe Buus Thomsen_Anna Christa Ege . ...... 358
2. Maria Rahelt_Ulla Zeeberg . ........................... 275
3. Eva Beildorff_Nell Rindahl ............................ 270
Mixed par
1. Kirsten Steen Møller_Thomas Vang Larsen . . 270
2. Tina Ege_Niclas Raulund Ege ........................ 265
3. Dorthe Schaltz_Peter Schaltz .......................... 260
Veteranpar
1. John Viggo Nielsen_Kurt Rasmussen ............ 340
2. Erik Agersnap_Holger Graversen ................... 336
3. Henning Nielsen_Leif Bøgh-Sørensen ........... 237
Vingsted Open
1. Team Esbjerg.................................................... 209
2. Thomsen og medhjælpere................................ 203
		 Vestjyderne....................................................... 203
XP Danish Digital Open_Finalen
		Bridgeministeriet_DK-junior ........................... 119_65
Bridge-golf
1. Dennis Koch-Palmund_Knud Harries...........276
2. Erik Brok_Søren Frandsen............................276
3. Susanne og Jens Houlberg.............................274

2009

Åben par
1. Michael Askgaard_Gregers Bjarnarson........... 316
2. Ulrik Zeeberg_Thomas Vang Larsen............... 246
3. Lars Blakset_Jacob Røn .................................. 198
Damepar
1. Ulla Zeeberg_Maria Rahelt . ........................... 505
2. Ulla Korre Pedersen_Nadia Koch ................... 309
3. Vera Petersen_Helle Simon Elbro . ................. 279
Mixed par
1. Dorthe Schaltz_Morten Lund Madsen ........... 305
2. Trine Binderkrantz_Kåre Gjaldbæk................. 272
3. Ulla Zeeberg_Ulrik Zeeberg ........................... 240
Veteranpar
1. Poul Erik Christensen_Erik Fjord Pedersen..... 541
2. Erik Lund_Niels Jørgen Tobiasen ................... 377
3. John Hansen_Knud Erik Christensen ............. 349
Vinoble Open
1. Team PAJA........................................................ 233
2. Team MMMS................................................... 219
3. HaJo-StAr......................................................... 212
XP Danish Digital Open_Finalen
		Team PharmaService_SweDanes ....................... 91_59
Bridge-golf
1. Erik Brok_Søren Frandsen............................222
2 Dennis Koch-Palmund_Knud Harries...........210
3. Karen Ebdrup_Niels Peter Madsen................186
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Medaljetagerne i mixedpar 2009

Medaljetagerne i veteranpar 2009

Scandic er sponsor for DBf. Sponsoraftalen indebærer blandt andet, at hvis du overnatter på et
Scandic-hotel, så sender Scandic 4% af det, du
betaler for opholdet, videre til DBf.
Forudsætningen er, at du klikker dig ind på
Scandics hjemmeside via logoet, som du finder
på bridgefestivalens hjemmeside bridgefestival.
dk (under fanebladet ”Intro”) eller på DBf ’s
hjemmeside, bridge.dk.
Det nærmeste Scandic-hotel ligger i Vejle, og
der er også et Scandic-hotel i Kolding.
Aftalen med Scandic gælder også efter bridgefestivalen. Du betaler selv den normale pris for
opholdet _ men støtter du vores sponsor, så støtter sponsoren dit bridgeforbund og dermed dig
selv.

me forventes bør-

- Alle sejl er sat til,
å lørdag er marØstbirk.
igennem vil der
kellige former for
dning i Den Gamle
have i Østbirk med
mellem slagteren
gen.
n vil de lokale
e stille op med bo-

e med
og musik

kedsi
irk
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Bruhn blev for alvor
an tabte adskillige
ogrammet
uren. Lørdag
an til Østbirk.
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Hun kastede sig trods sin
sygdom ud i kvalifikationsturneringer til de danske
mesterskaber i tre rækker og for første gang kvalificerede hun sig i alle tre rækker.
Når de danske mesterskaber løber af stabelen midt i

Tre ud af tre rækker

ØSTBIRK - 2010 startede ikke
på den bedste måde for bridgespiller Grete Bundgaard
fra Østbirk.
En operation for brystkræft og efterfølgende behandlinger kunne nok sætte
en stopper for de fleste bridgespillere.
Men ikke for 65-årige Grete Bundgaard.
- Bridge er med til at holde
mig i gang, siger den erfarne
kortspiller, der trods sygdommen fortsatte sit spil og med stor succes.
Ud over operation har
hun gennem de seneste
måneder været gennem
strålebehandling, udsugning af væske og penicillinkure.
Alligevel har hun i løbet af
foråret opnået sine hidtil
bedste resultater.

ja@hsfo.dk

Af Jens Amtoft

365-årige Grete
Bundgaard fra
Østbirk har aldrig
spillet bedre

juli i Vingsted ved Vejle, deltager Grete Bundgaard i
mixedpar, damepar og veteranpar.
- Jeg har nok aldrig spillet
så godt, som jeg har gjort i
denne sæson. Jeg ved ikke,
hvorfor det er gået så godt.
Jeg synes ikke, at sygdommen har påvirket mit spil.
Man kan godt være på toppen, selv om man er lidt oppe i årene,og jeg håber at

I veteranrækken skal deltagerne være fyldt 60 år.

Psykisk ovenpå

kunne spille mange år endnu, fortæller Grete Bundgaard.
For at komme så langt har
hun været gennem en række
kvalifikationsturneringer. I
damepar og mixedpar spiller hun mod nogle langt yngre modstandere.

- Der er mange, der er meget dygtige, men jeg håber,
at vi kan blive mellem de 10
bedste, siger Grete Bundgaard.
Præstationen betyder, at
hun skal spille hver dag gennem en hel uge.
- Vi spiller typisk fra kl. 10
til 18 hver dag. Det er ikke
noget problem. Det skal jeg
nok klare, siger Grete Bundgaard, der regner med at

0 Grete Bundgaard har haft en forrygende bridgesæson trods en kræftsygdom.

køre hjem til Østbirk hver
dag for at sove inden næste
dags udfordringer.
- Det handler meget om,
at man har det psykisk godt,
når man spiller. Der er ikke
råd til nogen kiks. Sidste år
lå vi nummer fem i damepar
men kiksede og faldt ned
som nummer ni. Det skulle
helst ikke ske i år, siger Gretpe Bundgaard.

FOTO: MORTEN MARBOE

Fik kræft - nu skal hun
til tre gange DM i bridge
Denne solstrålehistorie om en af de gæve DM-deltagerne fik jeg tilsendt af Erik Brok, der skriver bridgespalten i Horsens Folkeblad, og senere fik jeg venligst lov af bladet, hvor artiklen har
stået i maj 2010, til at viderebringe den her i bulletinen. Formatet gør dog, at du enten må dreje
siden eller hovedet, men så er dagens motions jo også klaret J. HKP

Fordelingsuhyret er løs
af Henrik Kruse Petersen

På vej mod i Vingsted deltog jeg i den åbne
parfinale i København, og mødte der, udover de
venligsindede modstandere og min overbærende
makker, et vaskeægte uhyre. Kortfordelingsprogrammet havde vist indtaget noget særdeles
opkvikkende, idet det noget overraskende spyttede denne særdeles bløde hånd ud til mig:
# _

¤EKT976 >_ <ED98754

Ingen i zonen. Parturnering. Til venstre for dig
åbnes med 3#, makker siger pas, næste hånd
4#. Så var det min tur. Nogen ideer?
Tja, hvis makker som sædvanlig har misfit, så
er vi sikkert for højt, lige så snart jeg melder noget, og hvis han har fit, skal vi måske i storeslem!
Noget måtte der dog ske, og jeg overvejede bl.a.
dobler, 5#, 6< osv., men valgte så at kaste mig
ind i kampen med 4ut, for at forsøge at få vist en
tofarvet hånd, vel vidende at det nok ville blive
svært at få makker overbevist om at klørfarven
er længst.
”Dumme” makker præfererede selvfølgelig
til min ruderrenonce, og 5>blev straks blev
doblet. Jeg fortsatte dog glad med at fortælle
min historie med 5¤. Den fik to passer, et rødt
skilt, samt #K i udspil.
Vest / Ingen
			
# 973
			
¤ DB53
			
> D653
			
< 63
# K D 6 5 4 2			
# E BT 8
¤ 8			
¤ 42
> B984
µ		
> E KT 7 2
< B 2			
< KT
			
#_
			
¤ E KT 9 7 6
			
>_
			

vest

nord

3#
pas
pas
pas

pas
5>
pas
pas

Sejr Andreas
Jensen
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< ED98754

Bo
Bilde

øst

Kell
Krog

4#
D
D

Selve spillet at kortene egnede sig meget fint til
mine åndsevner, idet jeg trumfede udspillet, trak
trumf og kneb i klør. To doblede overstik kunne
så bogføres, og 850 ind. Det er vel normalt ikke
nogen helt skæv score i en parturnering, men min
usle belønning var }8, idet resulaterne svingede
mellem 510 til NS, for 13 udoblede stik, til 1770
for 7¤-D, der dog snævert blev slået af 6¤-RD
der gav 1820. Måske ikke lige tal man bruger så
ofte til daglig.
Rigtig god fornøjelse med din festivalbridge
og du må endelig hilse fordelingsuhyret fra mig,
hvis du møder det her i Vingsted J. En anden
mulighed var at give mig et par deltaljer fra dit
eventuelle møde med uhyret, så kan vi jo alle
sammen fornøje os over det her i bulletinen.

Sig til, hvis du møder fordelingsuhyret
syd

Henrik.
Kruse P.

4ut
5¤
pas

Sølvmedaljer til Danmark
af Henrik Kruse Petersen

Fra venstre: Flemming Danielsen (NPC), Peter Magnussen,
Peter Schaltz, Steen Møller, Peter Lund, Geert Jørgensen og Thomas Berg

Vi kan vel ikke straks gå i gang med et stort
mesterskab uden lige at mindes en formiddabel
dansk præstation fra sidste uge. De danske seniorer vandt nemlig sølvmedaljer i kamp med 22
andre nationer ved EM i Belgien.
Holdet kæmpede motiveret og koncentreret
fra start til mål, og først da allersidste kort var
vendt, stod det klart at danskerne havde gjort sig
fortjent til at komme op på det næsthøjeste trin
på podiet ved medaljeoverrækkelserne.
Danskerne spillede utroligt stabilt, og løb
faktisk kun ind i et større nederlag, nemlig mod
Irland. Fra denne kamp skal vi se et ret pudsigt
spil, som var det største dansk gevinstspil, i en
kamp hvor alt andet eller gik irernes vej..
Ved det ene bord meldte irske Barry i øst en
3< ind, der systematisk viste spar og ruder (en
slags København-konvention), og så kom irerne
ved en misforståelse i 6#-D. Det kan jo ske selv
i de bedste kredse, men det fantastiske ved spillet
var dog, at alle 13 stik blev taget med en trumf!
Vest / NS
			
#_
			
¤ EB9832
			
> EKD832
			
<E
# D T 2			
# EKB9
¤ _			
¤ DT 6 5
> B764
µ		
>_
< B 9 7 6 5 3			
< K DT 8 2
			
# 876543
			
¤ K7 4
			
>T 9 4
			
<4
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vest

nord

pas
4#
pas
pas

2¤
5ut
pas
pas

Rex
Anderson

Peter
Lund

øst

Pat
Barry

3<
pas
6#
pas

syd

Steen
Møller

3¤
6¤
D

Nord spillede >K ud, og stakkels Vest forsøgte
at skrabe så mange stik som muligt sammen, ved
at krydstrumfe hjerter og ruder i de første 7 stik.
Da det var overstået lagde Steen Møller ned for
rest til modspillet med de resterende trumfer:
# 8 7 6 5 4 3! Ikke en farve som man over for
makkers renonce tillægger det helt store stikpotentiale, vel? Fem ned, og 1100 til Danmark.
Ved det andet bord fandt ØV den fine klørtilpasning, og da NS kom i 6¤, som dog aktuelt
ikke kan vinde, tog Peter Magnussen i vest den
billige forsikring og meldte 7<, der blev doblet,
men kun gik en ned. Det kostede 100 point, men
nettosaldoen var 14 imp til Danmark.
Efter denne kamp så danskerne sig ikke tilbage, og resten af turneringen var en lang sejrsstime på vej mod det supperflotte slutresultat.
Flere af spillerne er med i DM-turneringerne
her i Vingsted, og hvis du ser dem kan du roligt
give dem et klap på skulderen, for det har de
virkelig fortjent for den flotte indsats ved EM.

Tag på bridgeferie i
vingsTedcenTreT
9.-18. juli 2010

dansk bridgefestival
dm-parfinaler

mixed, åben, dame og senior

holdTurneringer

danish open for eliten &
vinoble open for mindre rutinerede bridgespillere

daglige drop in-Turneringer
guld-, sølv- og bronzepoint

bridge/golf og masser af sideakTiviTeTer

www.bridgefesTival.dk
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