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Udbruddet
holdt hjem
DM mix-finalen mindede meget om en etape i Tour de France. Et par, Dorte
Cilleborg _ H.C.Nielsen gik tidligt i udbrud: I 9. runde ud af 39. De øgede
konstant afstanden til forfølgerne, og en overgang var de over 100 points
foran. Tilsyneladende skulle de øvrige par kun kæmpe om sølv og bronze,
men så blev hastigheden i feltet øget. Forfølgerne kom nærmere og nærmere,
og det blev til et slutopgør på målstregen. Udbruddet holdt hjem, men sejren
blev kun på 1 points ned til Bjørg Houmøller _ Henrik Iversen, mens Lone
Bilde _ Bo Lønberg Bilde tog bronzen. B-finalen vandtes af Rikke Christiansen og Nils Mønsted.
Golferne sluttede deres hårde og meget varme weekend med en gang ”best
ball”: To bolde ud og der blev spillet videre med den bedst placerede. Efter
en indviklet udregning med golf-handicaps gik guldet og det uofficielle DM
i bridge/golf til Peter Jensen _ Allan Almstrup foran Ejgild Johansen _ Otto
Dahl og Boyd Jancey _ Frank Jensen (det lille billede).
I dag bliver der fuldt hus i Vingsted. 48 damepar kæmper om DM, 52 hold
dyster i Vinoble Open og 20 hold indtager centersalen i kamp om Danish
Open 2010. Det er over 300 spillere. Desuden er der både Guld, Sølv og Bronze-turneringer. Det bliver en hektisk dag på alle fronter, men festivalen har en
rutineret stab til at klare de problemer, der opstår.

INDHOLD
Førte 30 runder
Festivalhistorier
Grådighed
påkrævet
Gourmetmiddag
Nyt udefra
Gang i sideturneringerne
DM i Bridge/golf

Førte gennem 30 runder
og vandt med 1 point
af Peter Lund og Ernst Warendorf
Dorte Cilleborg _ Hans Christian Nielsen lå i spidsen for DM-mixed fra runde 9 til og med
runde 39! Men selv om de længe var over 100 points foran forfølgerne, så vandt de kun med
1 point foran Bjørg Houmøller _ Henrik Iversen der fik 222 points. Lone Bilde _ Bo Lønborg
Bilde tog bronzen med 196.
Ingen af medaljevinderne har tidligere været helt til tops. H.C.Nielsen har en enkelt sølvmedalje og 4_5 bronzemedaljer. I sidste spil i finalen var han meget tæt på at miste guldet.
Han sad i 1. hånd med: # D5 ¤ D8 >ED9 < EDBT82. Der er 17 hp, men i farten fik HC
hånden talt op til 19 hp, og valgte at opvurdere hånden til 20_21 hp. Han åbnede derfor med
2< _ og var kort efter i 6#: en ned og }16!

For stor tillid
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nord

1<
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3#
pas

pas
3¤
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pas

Lea
Dorthe
Troels Møller Schaltz

øst

syd

1#
D
3ut

2¤
pas
pas

Niels
Morten
Krøjgaard Lund Madsen

En hård åbning fra Lea, men det udviklede sig
fint. Niels Krøjgaard meldte 3ut uden betænkning
og det faldt Morten for. Han angreb med >3?
Derefter måtte han sidde og se Øst tage 11 stik og
han måtte notere }14 i regnskabet. Med hjerter
ud er der kun 7 stik og +19 til de forsvarende
mestre. Det kostede altså Morten 33 point _ ud
af 38 mulige _ at stole på Krøjgaard.
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Morten stolede på Niels Krøjgaard

Dobbelt-slutspil

vest

nord

Marianne
Erik
S. RasmussenChristensen

3ut
pas

pas
pas

Dobling kostede }34

Gode resultater kan man selv skabe, men for at
få en ren top skal man ofte have lidt hjælp:

øst

syd

Bjarke
Friis

Ginette
Blansjaar

5<
pas

5#

Efter <E ud og skift til trumf var der mange,
der vandt 11 stik i spar. Har du set den ”sikre
vej”? Efter åbningen 3ut (gående minor) er >K
placeret i Øst: spil blot fire gange hjerter og lad
øst holde ¤B _ og han er slutspillet.
Ginette valgte en sværere løsning, der krævede
god sits og lidt samarbejde. Hun trumfede den
fjerde hjerter og fortsatte med >E og ruder mod
damen. Da knægten kom fra Vest, tog hun en
lang pause _ og faldt fra. Nu var Vest slutspillet
og måtte spille ud til dobbelt-renonce: 11 stik på
den hårde måde.
Vest var ikke tilfreds med sig selv. På >E skulle
hun selvfølgelig have ”tabt” >B _ og 5# går ned
_ blot en forskel fra }38 til +25!
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1ut
3< *
4< *
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Meldeserien kræver lidt forklaring. 2ut var i første omgang overføring til 3<, men kunne være
mange typer minor-hænder, 3# viste, at Marlene
sad med en slemgående hånd med en primær
ruder-farve. 4< et cue bid og 4> en hvilende
melding, der bad om flere cue bids.
Her trådte Brian ind på banen. Han spurgte ikke
om forklaring på meldingerne. Det så ud som om
klør var fastlagt som trumf, og at 4> nu var et
cuebid. Han ville gerne have ruder ud mod en
klør-slem og doblede derfor udspilsdirigerende
_ og alle passede!
Brian holdt dem
ude af slem

Gilette lavede snedigt slutspil
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Let 11 stik og 610 til Marlene blev belønnet med
+19. Jens Ove efterlyste en redobling, men det
havde ikke givet flere points.
Bemærk dog at ØV på dette tidspunkt var i
stor fare for at lande i 5> _ der mangler to esser.
Det havde givet -15 på barometeret _ altså en
dobling, der kostede 34 point!

Fin teknik

Laurence Duc overgiver sig aldrig

Skyggede førerparret
Dette var et rigtigt kampspil, hvor ingen vidste
hvem der ofrede. To par købte spillet i 5¤-D
_ alene i zonen, men kun en ned betød +12 på
barometeret.
De fleste kæmpede videre i spar, hvor der
tilsyneladende _ på grund af den hårde sits i ruder _ kun var 11 stik. 11 NS-par fik kun de 11
stik, men der var fire nord-spillere der viste fin
teknik og tog deres 12 stik med magt! Det var
Ulrik Zeeberg, Niels Krøjgaard, Jonas Houmøller og Henrik Caspersen.
Har du set spilleplanen efter ¤E og skift til
<K? De trak alle én gang trumf (#D), inden
de gik i gang med ruderne. Med ruderne 4_2,
trækkes den sidste trumf og farven kan let
trumfes god. Med ruderne 5_1 er det en gratis
tillægschance, at hånden med single ruder kun
har en trumf!
Sådan sad det, og de fire blev belønnet med
12 ekstra point på barometeret og en positiv
omtale i bulletinen!

Henrik tog 12 stik med magt
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Laurence Duc og Stephan Magnusson var gennem hele finalen med i topkampen. De var søndag eftermiddag fremme som nr. 2, men svingede ellers mellem nr. 3 og 6. De sluttede som
nr. 5. Her er et af deres gode spil:

vest

nord

øst

syd

Joan
Stephan Benny Laurence
Marquart Magnusson Marquart
Duc
		
pas
1>
2<
D
3<
3>
3¤?!
pas
4<
pas
pas
pas

På trods af zonestillingen var Laurence Duc
ikke indstillet på at overgive sig. Over 3> fiskede hun 3¤ frem, og ØV var ikke I nærheden
af 3ut, hvor der er 9 topstik.
Nu var opgaven 4<. Der kom ruder ud til trumf,
klør til kongen og ruder igen til trumf. Spar til
damen, den sidste ruder til trumf, og efter to
topspar blev Øst sat ind på <E _ og var slutspillet. Han forsøgte sig med en lille hjerter, lavt fra
hånden og ¤E var modspillets sidste stik. 130
til NS blev belønnet med +16 på barometeret.

Festivalhistorier
af Henrik Kruse Petersen

Ungdommen slår til igen

Ikke så snart vi havde fået fjernet de små uvorne journalistelever fra bulletinrummet i går, før
en stakkels eks-lærer som mig bliver overfaldet
af endnu to frække unger, som tilmed kaprer
pladserne i de bronzeturneringer, der specielt er
beregnet for os andre halvsenile kortjonglører.
Efter at have indtaget en passende mængde
af beroligende midler gik jeg modigt ned i hal 2
for med egne øjne at møde den ungdommelige
invasion. Dernede traf jeg først Søren Christian
Bune på ni år, der var i gang med en bronzeturnering sammen med mor, Pia Nielsen Jensen
fra Greve.
Lettere nervøs ved at møde skolebørn her
midt i sommerferien, tog jeg mod til mig og
spurgte Søren, hvad han egentlig laver her på
alderdomshjemmet.

Søren sidder parat til at tæve de voksne

Søren fortalte mig frejdigt, at han selv havde
ønsket, at han sammen med sin søster Sophie
(10 år), samt mor og far skulle tage på bridgeferie her til Vingsted. Søren og Sophie har spillet bridge derhjemme i 3 år nu, men har først
sidste år fået noget ekstern undervisning ved at
være med til nogle juniortræf samt været i Juniorklub Danmark, hvor de har øvet sig i Blaksets Bridgecenter.
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Sophie pønser på en snedig melding

Sophie sad længere nede i rækken og spillede
med meget voksne Olaf Ries, som tilsyneladende ikke er spor bange for børn, og i øvrigt er en
god ven af familien.
Jeg snuppede lige et par billeder til skræk
og advarsel for andre, og tog så min kuglepen
frem, idet jeg tænkte, at Søren nok ville have
en autograf af en så berømt bridgespiller som
mig, men nej, et blik på hans trøje fortalte mig
at han så mere op til en lidt gumpetung engelsk
fodboldspiller i stedet. Forstå det hvem der kan.

Grådighed påkrævet
af Villy Dam

I vores første spil fra finalen i DM-mixedpar
var Henrik Iversen tilsyneladende tilfreds med
blot at vinde sin kontrakt _ det samme kan ikke
siges om makkeren Bjørg Houmøller i det efterfølgende spil.
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Udspil: ¤ E.
Bjørg Houmøller havde ikke helt nok til at doble
12-14 sans’en, men med en stærk 6-farve kunne
Henrik Iversen ikke holde sig hjemme.
I den gemytlige stemning ved bordet mumlede
Iversen, da han så makkerens hånd lagt ned,
noget om, at han kun kunne tælle til 8 stik. Og
videre: ”Hvorfor man nu skulle straffes for at
slås om spillet”? Og fortsatte: ”Nej, I skal ikke
regne med, hvad jeg siger. . . . ”
Da Michael Askgaard ikke uvenligt også testede sin anden hjerterhonnør, var der imidlertid
ni oplagte stik _ seks i spar og et i hver af sidefarverne. Og dermed var Iversen tilsyneladende
tilfreds, idet han valgte at kaste en klør på den
rejste ¤D og kneb efter >D: en hjerter-, to ruderog en klørtaber.
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Men Iversen burde måske have sat sans-åbneren
til > E og efter a have spillet en ruder til kongen
have lagt en ruder på ¤ D. For at få 10 stik skulle
han så blot finde < B. Som du ser ovenfor, var
der aktuelt 12 point at hente på at øge scoren fra
140 til 170.
Rundens andet spil:
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Henrik
Iversen

1¤
3ut?!

syd

Michael
Askgaard

pas
pas

*11_14.
Udspil: < 2.
<10 blev stukket af bonden og esset, og Bjørg
kunne have taget sine ni stik i taknemmelighed
over, at modparten ikke have betet kontrakten
i spar og ruder (aktuelt er der fire spar- og et
ruderstik til N-S). Men spilførers overvejelser
var: Hvad med 4 ¤? Den kontrakt scorer sandsynligvis 420. Var 430 mon muligt?
Altså i stik 2 over på bordet for at spille ruder
hjemover _ trods risici i såvel ruder som spar. I
første omgang var alt dog vel, da Nord stak >B
med esset. Men der kom nu et faretruende skift
til en lille spar, og beten lurede få stik borte. Men
da Syd vendte tilbage til klørfarven, var alt vel: 7
hjerter- og 3 minorstik til vores kække spilfører.

Kaster du et blik på regnskabet, ser du, at 3 ut
med ni stik gav +7 til N-S, mens HoumøllerIversen fik +15 for overstikket med +19/-19 som
top/bund i det 40 par store finalefelt.
Morale: Vær grådig _ i hvert fald når det
betaler sig . . . !

Gourmét-middag til 2 bridgespillere
”Jeg holder normalt ferie i juli, men på grund
af bridgefestivalen i Vingsted, er restauranten
åben i denne uge”, fortæller køkkenchef Egon
Aaberg fra Restaurant Merlot i Vejle.
Det var Margrete Rykov og Tomas O. Berg,
der som optakt til mixedpar havde besøgt den
fransk-danske gourmét-restaurant. De havde
haft en god oplevelse og lod oplysningen gå videre til Bulletinens ”madeksperter”.
Egon Aaberg, der har drevet Merlot siden
1987, har tilbudt en gratis 4-retters menu til to
bridgespillere. Redaktionen lader invitationen
gå videre som en belønning for et godt spil eller
en god historie. Vinderen, der kan tage sin makker med, udpeges på onsdag!
Merlot ligger i Skyttehusgade 42 i Vejle _
telefon 7583 8844

Svineri

Bridgespillere er et festligt folkefærd. Det er
fint og hyggeligt, når mange spillere _ også ud
på de små timer _ snakker, ryger og drikker en
øl på pladsen foran Vingstedcenteret. Men det
er ikke i orden, når stedet forlades som en losseplads.
Søndag morgen lignede forpladsen (og iøvrigt også pladsen ved bagdøren) Roskildefestivalen dagen efter afslutningen. Hyg jer, men
ryd op bagefter. Brug askebægrene og tag jeres
flasker og andet affald med.
Ved bridgebordene gælder det også, at man
skal rydde op efter sig, hvilket betyder, at man
fjerner glas, flasker, kaffekopper osv., når man
forlader bordet. Så er det rart at komme til bordet i næste runde.

Dagens program
09.30 _ 10.00
09.30 _ 18.00
10.00 _ 22.30
10.00 _ 18.15
10.30 _ 14.30
11.00 _ 18.15

Mandag den 12. juli

Captains meeting, Danish open
Kursus i Bridgecentral
Danish Open 1
Centersalen
Scandic Guld parturnering 1
Hal 1
Bronze parturnering 5A+5B
Hal 2
DM Damepar
Auditoriet
Frokost kl. 13_14
12.30 _ 22.45 VINOBLE Open
Hal 1
16.00 _ 22.45 Sølv parturnering 3
Hal 2
19.00 _ 23.00 Bronze parturnering 6A + 6B Hal 2
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Nyt udefra
af Charlotte Koch-Palmund

At dufte dejligt . . .

I 2008 fik Burger King en grill-god ide. De
lancerede colognen ’Flame’ med en duft af
flammegrillet bøf for 4 $ flasken. Ikke dyrt
men nok heller ikke voldsomt efterspurgt _
især ikke blandt vegetarer.

og elsket allerede som 10-årig. I dag er hun 50
år og kan sammen med ’mor’, Jytte Abildstrøm fejre 40 års jubilæum med tv-serien, som
gjorde, at hun i mange år efter er blevet genkendt af folk på gaden.
Hun har aldrig haft drømme om at blive
skuespiller. I stedet arbejdede hun først som
sygehjælper og videreuddannede sig senere til
socialrådgiver.

VM i koneløb

Den svenske læge Helena Nyblom har netop
udgivet en bog om, hvordan vi kan leve længere. Her skriver hun blandt andet: ”Fortvivl ikke
over rynker og grå hår! Din krop kan sagtens
blive lige så fit som den yngling med bumserne, der sidder ved siden af dig i bussen. Det er
bare på med løbeskoene, skodde cigaretten og
slå sig løs i salatbaren. Så har du nemlig rigtig
gode chancer for et langt og sundt liv.”
Det er der altså ikke noget nyt i _ hvorfor ikke
medtage bridgefestivaler?

Husker du Sonia fra Saxogade?

I vores hoveder bliver barnestjerner aldrig
ældre. Emil er stadig en lille lyshåret dreng,
som snitter træmænd i skuret, og også Sonia er
for mig fanget i en tidslomme omkring 1970.
I det virkelige liv bliver hun snart mormor for
anden gang.
Sonia Sander var en af Danmarks første
rigtige tv-barnestjerner. Hun blev landskendt
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Slæng din kvinde over skulderen og løb! Banen skal bestå af sand, asfalt, græs og grus.
Der skal være to forhindringer og en vandgrav på en meters dybde. Parrene - eller ekvipagerne - løber to og to mod hinanden på tid.
Tab af en kone koster 15 strafsekunder.
For andet år i træk vandt det samme finske
par VM i koneløb. De tilbagelagde den 253,5
meter lange strækning på et minut og fem
sekunder.
I alt 55 par fra 15 lande deltog i årets konkurrence, der blev gennemført i Sonkajärvi for
15. gang. Hovedpræmien er konens vægt i øl.

Hvornår var det nu det var

Nye ord og udtryk i sproget har altid skabt
debat. Prøv at gætte i hvilket årti nedenstående
ord dukkede op. Hvert ord er fra et forskelligt
årti.
1. Afbudsrejse
2. Graffitti
3. Kernefamilie
4. Danekræ
5. Andengenerationsindvandrer
6. Storbytosse

5 knap så skarpe:

Michael Mogensen og Ingrid Ledertoug fra Blaksets Bridgecenter

Har I været til bridgefestival før?

Nej det er første gang. Vi har kun spillet i 2 år.

Hvorfor er i Vingsted?
Anbefalet varmt af kollleger og venner. Vi er
her for at spille åbne bronze- og sølvturneringer.

Svar på ”Hvornår var det nu det var
1. Afbudsrejse: 1970’erne.
2. Graffitti: 1960’erne.
3. Kernefamilie: 1950’erne.
4. Danekræ: 1980’erne.
5. Andengenerationsindvandrer:1990’erne
6. Storbytosse: 2001’erne
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Forventninger?
Michael: At vi kommer hjem med sølvpoint.
Ingrid: Og at vi får en god bridgeoplevelse.
Jeres første indtryk?
Dette er bridge med stort B!

Hvad laver I når I ikke spiller bridge?
Ingrid: Jeg danser tango
Michael: Jeg rider meget. Ikke på bane, men
i den fri natur. Jeg har tidligere haft min egen
hest.
God fornøjelse og vind mange mesterpoint!

Gang i sideturneringerne
af Ole Berg Kristensen
Allerede fra starten af ugen har der været godt
gang i sideturneringerne. Hver dag er der i hal 2
åbne turneringer, hvor man blot skal møde op 1
minut før start. I dag kan man deltage i følgende:
Kl. 10.00-18.15: Guldpointturnering.
Kl. 10.30-14.30: bronzepointturnering.
Kl. 16.00-22.45: Sølvpointturnering.
Kl. 19.00-23.00: Bronzepointturnering.

Udover de sædvanlige præmier til de bedst placerede er der også adskillige sponsorpræmier.
Reinholdt Bridge and Travel udlodder gavekort
blandt alle, der bliver næstsidst, og i hver turnering bliver der trukket lod om et par flasker
Gammel Dansk til de par, der ikke er i præmierne. Derudover har Carletti sponseret en stor
bunke Bridge Blanding, der bliver uddelt som
trøstepræmier eller lignende. ”Enkelte” af disse
poser bliver dog gnuffet af en turneringsleder,
hvis navn jeg ikke ser grund til at nævne her. 
Søndagens sølvpointturnering var en såkaldt
”Imps across the field” turnering, hvor vi skal
se Lise Gregers jensen tage livtag med fordelingsuhyret.
19
EKD9854
S/ØV
8
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7
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KBT6543
D7
KD
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D

2¤ var en svag 2-åbning i hjerter, og Lise i nord
beskrev sin hånd fint med 4#. Vests 5¤ var nok
en smule udisciplineret, og den blev da også
straffet. Lise var klar over, at hun havde vist sin
hånd med 4# og havde ingen problemer med
at passe makkers dobling ud. Der var ingen vej
udenom en hjerter-, en spar- og to klørtabere.
500 hjem var en ren top til NS.

Lise fik en ren top

Imps across the field.

Imps across the field er en lidt overset turneringsform. Det er parturnering med holdturneringsberegning. Dvs. at man kan spille efter
holdturneringsprincipper uden at være tvunget til
at slæbe rundt på sine håbløse holdkammerater.
Mine holdkammerater siger i hvert fald, at det
er en fremragende turneringsform. Et hurtigt
eksempel, for at vise hvordan pointene beregnes:
I en firbordsturnering er der i spil 1 opnået
følgende resultater:

NS
1		
2		
3		
4		

ØV
5
6
7
8

Kontrakt og resultat
4¤ 10			
3¤ 10			
3¤ 9			
4¤ 9			

Score
+420
+170
+140
}50

Når man nu fx skal udregne par nr.1’s score, sammenligner man den med hver af de andre scorer
og ser, hvor mange imp de ville have vundet eller
tabt, hvis de havde været på hold med hver af de
andre ØV-par, de ikke spillede imod. Her ville de
have scoret 6 imp på hold med par nr. 6, 7 imp
med par nr. 7 og 10 imp med par nr. 8. Par nr.
1’s samlede score for spillet er derfor +23 imp.
Et overstik havde ikke givet mange ekstra imp,
kun hhv. 7, 7 og 11, eller i alt 25 imp, hvilket kun
er 2 imp mere. Et understik derimod havde været
dyrt. Nu havde man tabt 6 imp med par 6, 5 imp
med par 7 og spillet lige op i sammenligningen
med par 8, eller i alt }11 imp.
Så hvis man går på jagt efter et overstik,
kan man vinde 2 imp, hvis det lykkes og tabe
11 imp, hvis det får kontrakten til at gå ned. Så
de samme safe-spils-principper, som gælder i
holdturnering, gælder også her.
Som barn blev jeg på urimelig vis sendt til
klø hos inspektøren, fordi min sidemand røg!
(Ok, det var mig der havde sat ild til ham, men
alligevel…)

.

#

#

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
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En tilskuersport ?

Endelig er bridge blevet en tilskuersport
tænkte jeg, idet jeg gik ind i centersalen. Ca.
150 tilskuere kiggede dybt koncentreret på
spillet foran dem, mens de drak kølig fadøl og
kom med tilråb til spillerne.
Da jeg fik pudset brillerne, kom jeg brat
ud af mine drømme, idet det var VM-finalen i
fodbold der optog de mange tilskuere, og for
en tid var bridgen sat på stand by. Festivalen
fortsætter dog med enorme mængder af bridge
den kommende uge, så vi skal nok få aktiveret
alle fodboldtilskuerne ...
I øvrigt vandt Spanien 1-0 over Holland efter
forlænget spilletid.
				
HKP

Uofficielt DM i Bridge/Golf
af Charlotte Koch-Palmund

I år var femte gang, at det uofficielle DM i
Bridge/Golf blev afviklet i forbindelse med
Dansk Bridgefestival. Da to gange bridge og to
gange golf var slut, så top-3 således ud:
1. Peter Jensen _ Allan Almstrup		
2. Ejgild Johansen _ Otto Dahl		
3. Boyd W Jancey _ Frank Jensen		

Vinderne har begge hcp 4,5, men ingen af dem
spiller i en bridgeklub. Da jeg spurgte dem,
hvordan pokker man kan vinde bridge/golf, når
man ikke spiller bridge jævnligt, måtte de dog
krybe til korset. De har begge tidligere spillet
i stærke jyske klubber _ Allan i BK Nord og
Peter i Klub 32. Men på et tidspunkt blev de
begge så bidt af golf, at der ikke længere var tid
til bridge.
Den sidste runde golf blev afviklet som best
ball. Det betyder, at begge spillere spiller hver

sin bold, og kun den bedste af spillernes score
på hvert hul tæller. Her var Peter og Allan helt
suveræne, i det de brugte 4 slag mindre end
banens par. Undervejs lavede de 7 birdies _ de
kunne dog kun bruge de 6, da de på et af hullerne lavede dobbeltbirdie.
Jeg nåede ikke at få et spil med vinderne,
så i stedet bad jeg min bedre halvdel, Dennis
Koch-Palmund, om at grave et spil frem. Dennis og hans makker Knud Harries vandt turneringen i 2008 og blev nummer to sidste år, så i
år var planen at vinde mesterskabet tilbage. En
af grundene til, at det ikke gik, får du her:
vest

Tom
Jacobsgaard

pas
2ut

nord

Knud
Harries

pas
pas

øst

syd

2¤
pas

D
pas

Michael
Dennis
Fiorini Koch-Palmund

F. v.: Otto Dahl, Ejgild Johansen, Allan Almstrup, Peter Jensen, Boyd Jancey og Frank Jensen
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Jeg nåede ikke at få et spil med vinderne, så i stedet bad jeg min bedre halvdel, Dennis KochPalmund, om at grave et spil frem. Dennis og hans makker Knud Harrries vandt turneringen i 20
og blev nummer to sidste år, så i år var planen at vinde mesterskabet tilbage. En af grundene ti
det ikke gik, får du her:

15
S/NS

T92
KDB753
T8
E2
K76
EB53
ET62
94
K3
DB62
8764
KDB
D84
8
E9754
T953

Der blev også uddelt præmier i følgende discipliner, hvor vinderne blev:
Kombineret bridge/golf med handicap
Susanne og Jens Houlberg
Golf uden handicap:
Trine Poulsen _ Jesper Nielsen

Golf med handicap:		
Michael Fiorini _ Tom Jacobsgaard

Stableford på Gyttegaard:
Amalie Koch-Palmund _ Sofie Koch-Palmund

Samlet bridge:		
Vest
Nord
Øst
Udspillet varSyd
¤K, fulgt af ¤D. Spilfører
dyk- Knud Harries _ Dennis
Dennisog Syd kastede en ruder
Tom på
Knud Koch-Palmund
Michael
kede begge gange,
Koch-Palmund
Jacobsgaard
Harries
Fiorini
den anden runde
hjerter. Nord fortsatte med
<E
Pas
pas
2hjerter
dobler
og mere klør.2nt
Nu spillede Vest ruder til kongen
a.p.
og ruder igen til dame og es. Syd returnerede
klør til bordets
konge, var
hvorefter
stillingen
var:
Udspillet
Hj K ud,
efterfulgt
af Hj D. Spilfører dykkede begge gange, og syd kastede en rude

Sideturneringer

på den anden runde hjerter. Nord fortsatte med Kl E og mere klør. Nu spillede Vest ruder til
Bronzepar 3A (52 par)
kongen
ogT92
ruder igen til dame og es. Syd returnerede klør til bordets konge, hvorefter stillingen
15

S/NS

K76
ET
8

1.Peter Skafte-Erik Bohn Skafte .................287
2.Lasse Bo Krefeld-Annette Bjørn Jensen ..199
3.Rasmus Damm-Steffen Wich ...................182

B75

EB53
B6
D84

Bronzepar 4A (28 par)
1.Mads Eyde-Dennis Bilde ...........................83
2.Henrik Kristensen-Peter Jacobsen .............71
3.Mads Krøjgaard-John Møller Jepsen .........61

Bronze 3B (26 par)
1.Karin Thomsen-Frans Kappel Øvre ..........87
2.Birgit
Engelbrechtsen
.....73
Spilfører
spillede
B fra ¤10
bordet og
lagdeWissum-Birgitte
hj T hjemme. Efter
spar til kongen
trak vest Hj E.
Spilfører spillede
>B fra
bordetruder
og lagde
3.Gerda
Loff-Ludvig
Bechsgaard
.................59
Bordet
kunne
undvære
Ru
6,
men
syd
kunne
ikke
undvære
noget.
Aktuelt
kastede
han Ru 9, m
hjemme. Efter spar til kongen trak vest ¤E.
blev sekundet efter sat ind på Kl T og måtte spille spar op i bordets EB.
Bordet kunne undvære >6, men Syd kunne
Bronze 4B (15 par)
ikke undværeFlot
noget.
Aktuelt
kastede af
han
>9,Jacobsgaard
udført
slutspilsskvis
Tom
som blev takseret til 25 point med top på 36.
men blev sekundet efter sat ind på < 10 og måt- 1.Niels Jørgen Korsholm-Anna Ravn ...........44
2.Jandiscipliner,
A. Svendsen-Eva
Schachblev:
Christensen .33
te spille spar op
EB.uddelt præmier i følgende
Deri bordets
blev også
hvor vinderne
3.Bjarne
og Inga
...............................21
Kombineret bridge/golf
med handicap
Susanne
og Poulsen
Jens Houlberg
Flot udført slutspilsskvis
af Tom Jacobsgaard
Golf
uden
handicap
Trine
Poulsen
–
Jesper
Nielsen
som blev takseret til 25 point med top på 36.
Golf med handicap
Michael
Fiorini
Tom
Jacobsgaard
Sølv 2 (IAF) (36 par)
Stableford på Gyttegaard
Amalie Koch-Palmund - Sofie Koch-Palmund
1.Jens Astrup-Eli Christensen ...................1305
Samlet bridge
Knud Harries - Dennis Koch-Palmund
2.Lars Peter Damgaard-Preben Taasti .......1077
3.Rasmus Nielsen-Ture rademacher .........1011
97
T
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15

H. C. Nielsen
Ulrik Zeeberg
Flemming Danielsen
Stig Farholt
Krogh'en

10 Sejr Andreas Jensen

Deltagere Danish Open 2010

Anne-Sofie Mørch Houlberg
Kell Krogh

NAVN
Kofoed

Nr.

SPILLERE
1 Jens Kofoed

Helle Krogh
Team Santos

11 Finn Thunbo C.

Trine Bilde

Birgitte Thunbo C.

Tom Nørgaard

Henrik Rübner

Niels Mønsted
Dennis Koch-P

Michael Rübner-P.
Næsten junior

12 Henning Østergaard

Charlotte Koch-P
Team
PharmaService

Lars Møller Sørensen

2 H. C. Graversen

Emil Jepsen

Dennis Bilde
Jørgen Hansen

Mads Eyde
Dahl

13 Flemming Dahl

Poul Clemmensen
Team Århus

Georg Norris

3 Lars Peter Damgaard

Henrik Normann

Peter Bertelsen
Steffen Wich

Peter Teisen
DJ Team A

14 Kristian Frimer

Rasmus Dam
Rasmus' Koch

Niclas Ege

4 Flemming Clausen

Lars Tofte

Rasmus Koch
Flemming Jørgensen

Simon Houlberg
DJ Team B

15 Signe Thomsen

Kristian Tylvad
Bridgeministeriet

Peter Jepsen

5 Anders Hagen

Rasmus Jepsen

Kasper Konow
Kåre Gjaldbæk

Anna Christa Ege
DJ Team C

16 Lars K Nielsen

Michael Askgaard
Ottos Lotto

Matias Rohrberg

6 Jonas Houmøller

Maria Dam Mortensen

Thomas Vang Larsen
Niels Krøjgaard

Anne Sørensen
Fiveclub Partygirls

Martin Schaltz
Team Müller

Anette Fryd. Rosthøj

7 Mads Kirstan

Gitte Hecht-J.

Niels Müller
Christina Klemmensen

Lone Kiær
Team Appelt

Jürgen Sander

Marlene Henneberg

Martin Skovkjær

8 Erik Brok

Peter Husum
Lund

19 Erik Lund

Jørgen Anker Pabst

N. J. Tobiasen

Per Gavnø

Frank Paaskesen

Bo Lisbjerg
Bette og Bamserne

18 Klaus Appelt

Brian Skjønnemann

Jens Ove Henneberg
Erik Brok

17 Lisbeth Grove

9 Jacob Røn

Kate Reiter
Nimbus

20 Nadia Bekkouche

H. C. Nielsen

Ib Christian Bank

Ulrik Zeeberg

Marianne Rasmussen

Flemming Danielsen

Bjarke Friis

Stig Farholt
Krogh'en

10 Sejr Andreas Jensen
Anne-Sofie Mørch Houlberg
Kell Krogh

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

Helle Krogh
Team Santos

11 Finn Thunbo C.
Birgitte Thunbo C.
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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

