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Farvel til damerne _
Velkommen til de gamle

De fleste af damerne forlod os i aftes, men i stedet ser vi frem til i dag at
gense mange gamle venner, når DM for veteranpar går i gang.
Efter endnu en hektisk dag med turneringer på alle fronter, blev der meget
fredeligt i Vingsted i aftes, hvor der af officielle turneringer kun blev spillet
4 knock-out kampe i Danish Open, mens 7 hold dystede i 4 spils-kampe??
i Ekstra Chancen.
DM for damepar blev vundet af mor og datter: Bente Bo Christensen
_ Camilla Krefeld, der med en meget flot spurt indhentede og passerede
Lone Bilde_Helle Rasmussen. Det stabile Horsenspar, Lena Mortensen_
GretheBundgaard, der hele tiden var med i toppen, blev nr. 3.
Odins Ravne fløj højest i Vinoble Open og vandt sikkert foran Erik Fjord
og Blackadder og Co, der efter 7 kampe kun lå nr. 28!
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Odins ravne fløj højest
af Peter Lund, Els Witteveen og Ernst Warendorf
Odins Ravne fløj sikkert i mål i Vinoble Open. De spillede næsten hele turneringen ved bord
1 eller 2 og afviste konkurrenter på stribe. Guldvinderne var Henrik Aasøe, Vejle, Mogens
Rerup, Kolding, Lars Nielsen og Nis Rasmussen, Esbjerg. Sølvet gik til Varde-holdet med
Erik Fjord (regerende mester i veteranpar), Per Falk Thomsen, Claus Bødskov og Børge
Larsen., mens ”Blackadder og co” (Christian Madsen, Lars Venø jakobsen, Richardt Hansen og Morten Philbert) tog den sidste podieplacering på en fin slutspurt.
Vinoble Open er Danmarks største holdturnering, og hvis udviklingen fortsætter, så slår
Vingsted snart rekordtallene fra den svenske bridgefestival. Der var i hal 1 en fantastisk
stemning, og der blev spillet god bridge under meget afslappede former. ”På gensyn næste
år”, var den typiske afskedsalut.

Bluff med bagslag

VEST

NORD

Rudi
Claus
Bjerregaard Hastrup

ØST

Leif
Øgaard

SYD

Thomas
Mathiasen

				
1¤
		
D
1#
D
2#
4>?
pas
5<
pas
5>
pas
6<
pas
pas
pas
Claus Hastrup forsøgte sig med ”baby-bluffen”
1# på en singleton. Doblingen fra Øst burde
have afsløret alt, men det var ukendt land for
Vest, og nu gik det mod højderne uden bremser
og sikkerhedsbælte. Landingen var dog perfekt,
da Syd ikke fandt spar ud (så får Nord en trumfning). ¤K ud og let 12 stik i 6<.
Nord stjal sparfitten. Succes!, men det kostede 10 imp, at modstanderne ikke havde aftalerne i orden.
2

Det andet bord spillede 4#. I feltet var 12
borde i 6#, der ikke kunne klare trumferne 3_1.
Jacobar (NS) vandt kampen 17_13 over ”Drenge og mænd”. 6# -1 havde givet en sejr til drengene på 19_11. Bridge er ikke altid et retfærdigt
spil!

Leif Øgaards blev hjulpet i den rigtige slem

I 6. runde fulgte vi opgøret ved bord 1 mellem
Odins Ravne og Team Paja:

Der var mere gang I sagerne ved det andet bord:
VEST
Asger
Friis

NORD
Henrik
Aasøe
pas
pas
4#

ØST
Peter
Schmidt
pas
pas
pas

SYD
Mogens
Rerup
1#
D
pas

4<
pas
pas
Den barske spærremelding fra Vest bevirkede
at NS ikke fandt hjerter-tilpasningen og i stedet
kom til at spille 4#. Mogens Rerup fik <10 ud
til esset og klør igen til kongen. Spar til kongen
og nu fulgte #8, #7 og #6! fra spilfører. Så var
trumfproblemet løst og et flot ligespil.
VEST
NORD
Lars
Jørgen
Nielsen Madsen
pas
pas
1ut
pas
4¤
pas

ØST
SYD
Nis
Arne
Rasmussen Bjerg
pas
1#
pas
3¤
pas
pas

Team Paja kom ubesværet i 4¤, hvor modspillet angreb med >E, ruder til kongen, <E og ruder igen. Syd trumfede med ¤K, trak tre gange
trumf, spar til kongen _ her var Vest renonce, da
han på den tredie ruder havde kastet #3. Spar
til knibning, spar til trumf, hjem på <K og rest:
620.

Vinoble-vinder Mogens Rerup løste trumfproblemet

Dagens program
09.30 _ 12.00

Kursus for rutinerede spillere			

Kursuslokalerne

10.30 _ 14.30

Bronze parturnering 				

Hal 2

10.00 _ 18.15
11.00 _ 18.15
13.30 _ 17.00
16.00 _ 22.45
18.30 _ 22.00
19.00 _ 23.00
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Onsdag den 14. juli

Scandic Guld parturnering 			

DM seniorpar					
Danish Open kvartfinale				

Sølv parturnering 5				
Danish Open semifinaler (Vises på BBO)		

Bronze parturnering				

Hal 1

Auditoriet

Centersalen
Hal 1

Centersalen
Hal 2

Vinderne af Vinople Open: Odins Ravne

¤K, hvor han kastede #4, og da Øst fortsatte i
hjerter, så forsvandt også #9, mens Vest måtte
trumfe. Dermed havde Jørgen Madsen opnået
kontrol over trumferne og nu gik det let: #B til
esset, to gange trumf og >D til kongen og esset:
9 stik og 110.
Ved det andet bord var ambitionsniveauet højere:

VEST
Lars
Nielsen
		
1#
pas
pas

NORD
ØST
Jørgen
Nis
Madsen Rasmussen
1¤
pas
1ut
3<
pas

SYD
Arne
Bjerg
pas
2ut
pas

3< er ikke en drømmekontrakt, men Jørgen
Madsen gav den alle chancer. Øst angreb med
¤E, hvor han kastede #3 fra bordet, derefter
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VEST
NORD
Asger
Henrik
Friis
Aasøe
		
pas
3ut
pas

ØST
Peter
Schmidt
1¤
pas

SYD
Mogens
Rerup
D?
pas

En meget barsk oplysningsdobling i Syd bragte
hurtigt Henrik Aasøe i 3ut. Modspillet startede
fint: ¤K ud og skift til #6, der løb uantastet
rundt til #E. Med >K i plads var der 8 stik. I
stik 1 var <6 blevet kastet fra bordet, og da spilfører trak sine fem ruderstik, kom Vest under
pres. Han fik kastet to klør og så var der 9 stik
og 9 imp til Odins ravne, der vandt topopgøret
20_10.

Festivalhistorier
af Henrik Kruse Petersen

Ny topspiller?

Datteren af to rigtig skrappe divisionsspillere
er på besøg her i Vingsted, og hun hedder Eva
Hagen Rahelt. Hun er dog ikke selv så god til
bridge endnu, men mon ikke det kommer?.
De stolte forældre, som ses herunder, er Maria Rahelt og Anders Hagen. Han er i øvrigt
lige er blevet færdig med en alenlang eksamen
som læge, så stort tillykke med det hele!

Klædt på til parturnering
Pas på dine ting
De sidste dage er der ved to tilfældet forsvundet tasker fra spillelokalerne. Hold derfor godt
øje med dine egne og andres ting, selvom du er
dybt optaget af bridgen.

Masser af undervisning

Jeg har nu i flere dag beundret Marianne Rasmussen og Kirsten Dalgaard fra Bridgeklubben
Bellevue. De har, i skiftende helt ensartede outfits, vist hvordan man kan se ud, hvis man er
bridgemakkere. Parret blev i øvrigt nr. 21 i DM
for damer i går.

I centrets kursuslokaler har der nu 3 dage i træk været undervisning i bl.a. Bridgecentral og Bridgemate. Det er Lars Andersen, der har inviet ca. 20 kursister hver dag, i hvilke muligheder der er for
at lave turneringer og administrere en klub ved hjælp af disse programmer.
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Mor og datter hentede førerparret
af Peter Lund, Els Witteveen og Ernst Warendorf
Landsholdsparret Lone Bilde_Helle Rasmussen havde ved DM for damepar en solid føring
på over 80 point inden de sidste 7 runder. De nærmeste konkurrenter slog på skift hinanden, men så tog Bente Bo Christensen_Camillla Bo Krefeld fat. Fire runder efter havde de
indhentet førerparret, og de fortsatte i sikker stil mod guldet. Inden sidste runde _ 2 spil _
var de i front med 50 point. Sikkert på 3.-pladsen kom Lena Mortensen-Grethe Bundgaard,
der gennem hele DM-finalen havde været med i topkampen. Ulla Zeeberg_Christina LundMadsen var efter 1. sektion placeret som nr. 46 ud af 48, men de kæmpede tappert videre og
sluttede som nr. 4!
De sidste 15 runder af damefinalen blev uglet af bridgespillere fra hele verden. Sektionen
blev transmitteret på BBO, og en overgang var der langt over 600 tilskuere, der fulgte en fin
præstation af en række danske damepar.

Dobbelt game

VEST
NORD
Leise
Nell
Hemberg Rindahl
pas
3¤
4<
4>
pas
pas
pas

ØST
SYD
Marie
Eva
Henriksen Beildorff
pas
1ut?
pas
pas
4¤
pas

Syds ut-åbning gjorde det svært for NS at
finde frem til sparfarven. Leise Hemberg satsede også på hjerterfarven, men kom alligevel
i game. Overfor en svag sans havde Nord ikke
kræfter (eller kort) til alene i zonen at kæmpe
videre i 4#. Leise Hemberg vandt let 11 stik og
kunne notere +8 i regnskabet.
VEST
2¤?
pas

NORD
ØST
Christina		
Lund-Madsen
pas
pas
4#
pas

SYD
Ulla
Zeeberg
1#
pas

Vest burde nok have vist sin røde hånd med
2#, men nu købte Ulla spillet i 4#. Vest angreb med ¤7 til kongen og esset, #3 til esset,
>8 til kongen, ruder tilbage til damen, og nu
kom <5 som en venlig gave. <D fanget og 10
stik gav +16.
Christina og Ulla spiller mod DM-vimderne
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Den rigtige hånd

Meld Ind

Selv på gode hænder bør man sjældent oplysningsdoble med 5-farver i major. Det blev bekræftet i dette spil:

VEST
NORD
ØST
Karen
Helle
Else
Østergaard Rasmussen Waage
pas
1#
D?
pas
2#
D??
pas
pas

SYD
Lone
Bilde
2¤*
pas

2¤: Konstruktiv støtte til 2#.
Efter makkers gentagne oplysningsdobling forvandlede Vest glad til straf, men der var ingen
gevinst. Der kom ¤D ud til frafald, ¤B til esset
og ¤10 til trumf. <10 til esset, klør til kongen,
og modspillet skulle med trumferne 5_0 stadig
have to trumfstik: 8 stik og 470: +22. De delte
toppen med Birthe Kinnunen-Anne Haber, der
også var så heldige at blive strafdoblet i 2#.

Den rigtige hånd
10
Ø/Alle

T972
Antal Res Point
EB952
1 620 23
EK
2 500 20
DB
1 400 17
5
ED83
6 170 10
764
D
3 140 1
DB84
T9632
2 100 -4
K9864
E73
6 -100 -12
KB64
2 -200 -20
KT83
1 -300 -23
75
T52

VEST
NORD
ØST
SYD
Lone
VEST Thea NORD HelleØST Anne Marie
SYD
Bilde Lauridsen
Rasmussen Schrøder
			
1> Helle pas Anne Marie
Lone
Thea
3>
D
4>
pas
pas
pas
Bilde
Lauridsen Rasmussen Schrøder
Syd var meget ked af at passe, men kunne hel1> Aktuelt havde
pas
ler ikke finde kræfter til at melde.
den bedste løsning været en dobling fra Syd! Så
3> makkerD4¤, der på Nords
4> hånd i praksis
pas
melder
er en vinder.
pas
pasud, men stadig fire oplagte taDer kom spar
bere. 1 ned og +4 til ØV.
Syd var meget ked af at passe, men kunne heller ikke find
VEST
NORD
ØST
SYD
Leise
Christina
Ulla
bedste løsning
været en Marie
dobling fra Syd!
Så melder makke
Hemberg Lund-Madsen Henriksen Zeeberg
			
1>
pas
vinder
3>
D
pas
3¤
pas
pas fire oplagte tabere. 1 ned og
Der kom sparpas
ud, men stadig
Ulla og Christina fandt deres gode hjerter-fit,
men på den forkerte hånd: #5 ud til esset, #3
til trumf, klør til esset, spar til trumf plus <K:
de første 5 stik til modspillet og en fin udbetaling på +12 til ØV.

Helle og Lone med sølvmedaljerne

7

Mixed Feelings
af Bo Lønberg Bilde

Pres eller ikke pres...

Lone og jeg spiller to turneringer sammen om
året, hvoraf mixedturneringen er den ene. Det
er ca. hvad nerver og ægteskab kan holde til. Af
samme grund spiller vi efter årevis med relæpræcision som fælles system ... nu Lones sædvanlige system, hvilket indebærer et for mig
obligatorisk ansvar for meldekiks. Vi spiller
efter egen opfattelse en form for bridge, hvor
modstanderne sættes under pres, hvilket giver
nogle ordentlige ture i rutschebanen. I denne
turnering ville vi IKKE presse kortene, men
modstanderne og kortene ville det nogle gange
anderledes.
Her er de første 4 spil fra sidste sektion. De
to første er mod Gerda Holm_Eyvind Sveinbjørnsson (NS) Der spiller et ikke-standard
klørsystem med sunde åbninger)
Første spil efter frokostpausen er ind i mellem kritisk for mig, så forventningerne var sat
derefter.
			

Efter ¤10 ud efterfulgt af klør fra hånden til
Syd og skift til ruder til dyk, og ruder igen til esset. Efter yderligere en hjerter læste Lone sitsen
rigtigt og toppede #D ud til +18 på regnskabet
(-19/+19).
En hård straf til NS, for at melde sundt og
for IKKE at presse, da de skal ”ofre” i 4 hjerter
til én bet. De fleste åbner på Nords hånd, men
her valgte man en forsigtig/passiv tilgang og fik
kontant straf på regnskabet.

N					
vest

Lone
Bilde

		
1>
2>

nord

Gerda
Holm

1>: 4+ ruder
D! : 4+ hjerter
vest

Lone
Bilde

		
2#?
pas

nord

Gerda
Holm

pas?
pas
pas

øst

syd

pas
3#??

pas
pas

Bo
Eivind
Bilde Sveinbjørnsson

2#: 7_10 i 1., 2. eller 3. hånd.
3#: Jeg er glad for, at du skal være spilfører,
men jeg ved ikke, hvad du har.... men jeg har
også spar....
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1#
pas

Ø		

øst

syd

pas
D!
pas

pas
pas
pas

Bo
Eivind
Bilde Sveinbjørnsson

Udspil ¤ K
Modspillet fik <E, >K, #E og én spartrumfning til 110 på barometeret.
Igen +18. N/S forbrydelse? Sund, naturlig
bridge hvor man ikke presser og har et reelt
meldeproblem i Nord, hvor pas aktuelt blev
straffet hårdt.
Efter denne start med 36 af 38 mulige og
dermed en yderst veloverstået første runde efter frokosten gik vi glade videre til næste bord.
Kunne det mon gå galt nu? ...

Lone og Bo tog nogle ordentlige ture i rutchebanen

Næste runde var mod Niels Zeeberg_Gitte
Hecht, der sad NS.
Hverken Gitte eller Niels er kendt for at spille
kedelig bridge og heller ikke kendt for at hænge sig for meget i snærende konventioner og
grundsystemer

vest

Lone
Bilde

		
pas
pas

nord

Niels
Zeeberg

3ut

øst

Bo
Bilde

		
pas

Lone
Bilde

1ut 1
pas 3
pas

nord

Niels
Zeeberg

D2
D4

øst

Bo
Bilde

2¤?
pas 5

1. Først til sans, det er jo mix.
2. D = points!
3. Hallo, min bedste farve!
4. Straf, allerede jul?
5. Ja!
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3<!
pas

Udspil: ¤2.
Niels stak straks med esset. Spillede klør til
esset og kneb hjem til bonden på hånden...
9 stik og }14 til undertegnede...

vest

Niels Zeeberg fik to fine julegaver

syd

Gitte
Hecht

syd

Gitte
Hecht

pas
pas

Jeg fik skrabet 1 spar og 4 hjerterstik sammen
til -1100 = } 19.
Summa summarum +36 , }34 = +2 på to runder. Tilbage på middel... efter noget af en tur i
gyngerne med efterfølgende luftsyge.
Moralen, hvis det altså er nogen J: Man skal
presse i meldingerne og åbne hårdt når det er
rigtigt... og hvad der vindes i karussellen, sættes
til på gyngerne.

De 5 knap så skarpe:
af Flemming Bøgh Sørensen

Spiller nr. 1000 i sideturneringerne.

Allerede tirsdag formiddag dukkede spiller nr.
1000 op til en af bronze-, sølv- eller guldturneringerne på dette års bridgefestival.
Det blev Ole Sejthen fra Gråsten BK og
Grænseegnens BK i Padborg, der sørgede for,
at bridgefestivalens sideturneringer rundede det
fircifrede deltagerantal. Din udsendte reporter
fangede Ole Sejthen efter turneringen:
Har du været på bridgefestivalen før?
Nej, det er første gang, jeg er her. Jeg har ikke
haft tid, men nu tog jeg herop for at spille med
min faste makker, som er Helle Blindbæk, der
arbejder i cafeen.

Anne Thors, Ruder Es

Har du været til bridgefestival før?
Nej, jeg har kun spillet bridge i 9 måneder. Godt
nok spillede jeg bridge fra 1960 til 1985, men
jeg har haft en hjerneblødning, som betød, at jeg
lå i koma i fire måneder, og nu er jeg så begyndt
forfra med Bridgevejen i stedet for Goren.
Hvorfor er du i Vingsted?
Jeg fik læst op fra bridgebladet, at den her
bridgefestival var der, og så sagde jeg straks,
at den skal jeg da med til. Min hjemmehjælper
spurgte, om jeg var sikker, og ja, det var jeg.
Desværre kunne min makker ikke tage med, så
jeg er her alene.

Hvorfor har du ikke haft tid?
Jeg arbejder stadig. Jeg er bilhandler _ jeg sælger brugte biler.
Hvad synes du så om festivalen?
Jeg er imponeret over, hvor stort det er. Det er
godt organiseret!
Nu må vi så bare håbe på, at Ole Sejthen har
fået blod på tanden, så han tager sig tid til en
turnering eller to mere!
					

Forventninger?
Jeg håber på at få en hyggelig uge med en masse bridge, og at jeg kan møde nogle hyggelige
mennesker.
Dit første indtryk?
Alle mennesker griner og er glade. Alle hilser
på hinanden. Jeg kendte ikke nogen på forhånd,
men allerede nu hilser jeg på folk, når de kommer forbi.
Hvad laver du, når du ikke spiller bridge?
Jeg har 12 fugle, og så er jeg meget interesseret
i blomster. Jeg har en lille have hjemme i Høje
Tåstrup.
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Ole Sejthen var spiller nr. 1000 i sideturneringerne. Det blev behørigt markeret med klapsalver og en god flaske vin.

Gå tur med hunden
af Ole Berg Kristensen

At ”Gå tur med hunden” er noget mange ynder.
Det er hyggeligt i sig selv, at lufte de små kræ,
og hjerteforeningen anbefaler, at man gør det
30 minutter om dagen. Og i yo-yo spil er det et
af de første tricks man lærer.
I bridge bruger nogle spillere udtrykket for
en bestemt taktik; hvis man har en meget skæv,
spillestærk hånd, starter man med at undermelde. Man regner med, at meldeforløbet ikke går
i stå, og hver gang det bliver ens tur, melder
man sin langfarve igen. Håbet er, at modstanderne på et tidspunkt mister tålmodigheden, eller synes at meldeforløbet ser mærkeligt ud, og
derfor ”dobler på mistanken”. Taktikken er ikke
uden farer, da modstanderne får lejlighed til at
beskrive deres hænder for hinanden, og dermed
melde en god kontrakt. Men når taktikken lykkedes, bliver resultatet ofte spektakulært.
Vi skal se Inger Bendt i Syd udføre en usædvanlig vellykket gåtur:

VEST NORD ØST		
					
pas
1#
D
pas
3<
pas		
pas
pas
D		
pas
pas
Udspil: ¤6.
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SYD
1>
2>
3>
pas

Inger Bendt ”gik tur med hunden”

Inger Bendt overvejede at åbne med 3ut eller
5>, men besluttede sig for at ”Gå tur med hunden”. Modstanderne bed på i tredje omgang;
måske håbede Øst på, at NS havde misfit, og at
makker havde en masse ruder bagpå spilfører.
Efter hjerter ud til esset var der intet, der kunne hindre spilfører i at trumfe to hjerter i bordet og lægge en på #E. 12 stik gav den sjældne
score +770, og en ren top til NS.

Benspænd og kluddermor
_ eller hvordan man gør bridge besværligt for sig selv

af Charlotte Koch-Palmund
Min favoritmakker, Trine Bilde, og jeg deltager
på et 6-mands hold i Danish Open.
Holdets ambition er helt klart at ’komme i
pengene’. (i skrivende stund spiller vi ekstrachance …)
Der findes 3 årsager til dårlige resultater:
1. Man har været uheldig.
2. Modstanderne spiller godt.
3. Man har selv dummet sig
95% af alle bridgespillere bruger i 95% af tilfældene forklaring nummer et og to, og det er
naturligvis også mine yndlingsforklaringer.
Trine og jeg bor i hver sin landsdel, så derfor
spiller vi ikke i klub. Om vinteren træner vi på
BBO, men siden sidste divisionsweekend, har
vi ikke trænet overhovedet. Ergo _ vi er rustne
i systemet, og derfor gik vi ind til turneringen
med den aftale, at vi ville melde sødt, og ikke
udsætte hinanden for mærkelige meldinger.
I første kamp samlede jeg følgende hånd op:

Højremanden passede, og jeg åbnede med 2 #
(5 # og 4+ i en ubekendt minor). Meldeforløbet fortsatte pas fra venstremanden og 4 > fra
Trine. ÅH NEJ. Jeg havde ikke den fjerneste
erindring om, hvad der stod i systemet om 4>.
Efter at have tænkt rimelig længe kom jeg frem
til, at det måtte være Pass or Correct, altså pas
med ruder og meld 5< med klør.
Min første indskydelse var at passe, men jo
længere jeg kiggede på min hånd, jo bedre blev
den.
Trine var sikkert meget kort i spar, og min klør
konge måtte passe som fod i hose til hendes
klørfarve. Altså meldte jeg 5>. Makker kiggede lidt på den, og meldte 5#. ÅH NEJ igen. Jeg
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anede ikke hvad der foregik og besluttede mig
for at melde pas.
Udspilleren trak <E, og bordet kom ned med:

Spillet fortsatte ruder til esset; spar til esset og
mere ruder. Heldigvis blev den ikke trumfet, og
kontrakten vandt 11 stik. Hvis den var blevet
trumfet, kunne jeg med rette have brugt forklaring 1 _ 4 farve i ruder sammen med #E er da
superuheldigt. Jeg kunne naturligvis også have
brugt forklaring 3!
Et par kampe senere kom dette spil:

Jeg sad Øst og åbnede med 2¤ (5+hjerter og
4+spar). Syd meldte 3<, og Vest sprang til 4¤,
som blev passet rundt til Syd.
Herefter fortsatte meldeforløbet Dobler, RD
fra vest og 5< fra Nord.
I sikker overbevisning om, at Trine måtte
have gode hjertere og spar, når hun redoblede,
meldte jeg 5 ¤. BUM og en ned. I dette spil er
det vist kun forklaring 3, som dækker.
Jeg lavede efterfølgende en minigallup på
spillet. Meldingerne på min hånd var pas, dobler og 6¤.

Mange veje førte til
kvartsfinalen
af Peter Lund
8 hold er klar til kvartfinalerne i Danish Open. Der er Team PharmaService og ”Næsten
Junior”, der gik direkte fra indledende runde. Bridgeministeriet, Ottos Lotto, Rasmus Koch
og ”Bette og Bamserne” gik videre fra knock-out-turneringen, mens Kofoed og ”Verdensmestrene” er videre fra Ekstra Chancen. På et kaptajnsmøde i formiddag vælges modstandere.
Bette og Bamserne slap med på yderste mandat. De var slået i den indledende runde, men da
vinderne af Vinoble Open meldte fra, kom de med i kvartfinalen, hvor de besejrede Junior
A knebent 16_14.
Torsdag aften er der semifinaler, hvor der transmitteres på BBO fra alle 4 borde!

Afslørende åbning

Alle elsker at melde, men det kan være meget
afslørende, hvis modstanderne får spillet:

VEST
Henrik
Norman
1ut
pas
pas
pas

NORD
Bjarke
Friis
2#*
3<
4#

ØST
Peter
Teisen
pas
pas
pas

SYD
Marianne
Rasmussen
2ut
3#
pas

* = 5 spar + en minorfarve.
Mod 4# fik Bjarke ¤D ud. Nu var resten af
styrken placeret i Vest. Øst skiftede til ruder til
esset og der kom ruder igen. Trumfbehandlingen: #2 til Esset og #3 til kongen. Der var nu
kun tre direkte tabere, og Vest blev squeezed til
at kaste en klør, da han var tvunget til at holde
¤E: 620 ind.
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Der var kun tre spillere i Danish Open, der
vandt 4#. Den anden var Jacob Røn efter dette
meldeforløb:
VEST
Trine
Bilde
1>
pas
pas

NORD
ØST
SYD
Jacob
Charlotte
Stig
Røn Koch-Palmund Farholt
1#
pas
2>
3#
pas
4#
pas
pas

Her kom der >5 ud til esset og ruder igen til
kongen. Spar til esset, ¤3, der fik lov til at løbe
til 8’eren, Charlotte skiftede til <B til damen,
lille spar til den blanke konge, og Vest spillede
sig fri i ruder, hvorefter også hun blev squeezed
fra klør-holdet.
Har du set, at 4# kunne være sat ved dette
bord? Inde på #K skal Vest spille klør igen! Det
bryder forbindelsen til squeezen.
Ved det andet bord var Nils Mønsted spilfører
i 4#. Her havde Vest ikke åbnet, og Mønsted
gik på jagt efter oplysninger. Han fandt ud af,
at Vest havde ¤E og >E. Derefter var det klart
bedste chance at knibe Øst for #K: en ned.
Den tredie vinder var Dennis Bilde: - ”Trumfbehandlingen var let. Øst angreb med #B, og så
var kongen placeret!”

Klør 3 eller klør 4

”Jeg var meget heldig”, fortæller Thomas Vang
Larsen (”Otto”) om det sidste afgørende spil i
kampen i 8.delsfinalen mod Team Nimbus:

var 8 stik på stribe, og nu skulle Thomas blot
have stik på <ED via et slutspil af Vest. Det er
helt safe at spille ruder og kaste en spar. Vest må
trumfe og spille op til Syds gaffel.
”I farten fik jeg spillet hjerter fra bordet”,
fortæller Thomas. Hvis Bjarke havde haft <4
i stedet for <3, så havde han kunne trumfe for
og Marianne havde kunne undertrumfe med <3
_ hvorefter trumf igen havde sat mig. Bridgeguderne var med mig. Øst trumfede med <3 og
Vest måtte overtrumfe med <4 og var slutspillet. 710 ind.
Det gav 14 imp, da holdkammeraterne havde
+200 mod 4#-D. Ottos Lotto vandt kampen
med 4 imp!

VEST
NORD
ØST
SYD
Marianne Niels
Bjarke Thomas
Rasmussen Krøjgaard Friis Vang-Larsen
			
1#
pas
2¤
3>
4<
D
pas?
pas
pas

Marianne fik forklaret, at 4< nok var naturlig,
og hun doblede bl.a. for at få klør ud mod en
major-game. Da doblingen blev passset ud, var
hun heller ikke utilfreds. Iøvrigt mærkeligt, at
Nord ikke flyttede til 4#.
Vest angreb med ¤E og skiftede til >8 til
knægten og esset. Sydfra så det ikke godt ud,
men Thomas gik tappert i gang med at tage så
mange stik som muligt. Spar til damen, hjerter
til <6, spar til kongen, hjerter til <7. Spar til
trumf med <5 - og Øst kunne heldigvis ikke
trumfe over. Endnu en hjerter hjem til <8, og
en spar, som Vest skulle bekende, til <9. Det

Nu 18 hæfter i miniserien
Køb dem i Bridgeforlaget

.

#

#

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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Nyt udefra
af Charlotte Koch-Palmund

Heldig falk

Hvem ejer månen?

USA vil rigtig gerne bygge en permanent bemandet månebase inden år 2020. Kina garanterer en bemandet landing inden 2017, og Indien
har også opsendt sin først rumsonde til månen.
Men hvem ejer egentlig månen? Forskeren og
juristen Virgiliu Pop har skrevet en bog om den
manglende ejendomsret i det ydre rum. I dag
er månens territorium kun reguleret i FN's konvention om månen og andre himmellegemer
fra 1979, populært kaldet 'The Moon Treaty'
_ månetraktaten. Her hedder det, at månen og
dens ressourcer er menneskehedens fælles arv.
Problemet er bare, at denne konvention ikke er
ratificeret af de store rumfartsnationer. Hverken
USA, Kina eller Rusland har underskrevet eller
indlemmet konventionen i deres nationale love.

Vuvuzela

VM-hornet, vuvuzelaen, har drevet de fleste
ikke-afrikanere til vanvid i den seneste måneds
fodboldfest. Men måske skal vi her i Danmark
bare lige vænne os til lyden igen. Ifølge historieonline.dk blev der i 1800-tallet fundet et horn
fra jernalderen i en mose ved Nydam i Jylland,
som til forveksling ligner afrikanernes heppeinstrument. Mosehornet er af træ, ikke af plastik,
men lyden er lige så slem i den olddanske vuvuzela som i det sydafrikanske truttehorn. Vuvuzelaen fra Jylland er fra det 1._4. århundrede
og blev oprindeligt brugt til at afgive signaler i
slag, til at opildne krigerne og sikkert også til at
forskrække modstanderen.
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En fire uger gammel falkeunge er indlagt på et
dyrehospital uden for London. Her humper han
rundt i gips uden så meget som en krykke at
støtte sig til.

Men Kevin er faktisk en meget heldig fugl.
Godt nok var han uheldig, da han væltede ud af
sin rede og brækkede sit ene ben.Men så var han
til gengæld heldig at blive fundet af nogle omsorgsfulde englændere. De sørgede for, at han
kom til dyrehospitalet St. Tiggywinkles, hvor
dyrlægerne reddede Kevins liv ved simpelthen
at lægge hans ben i gips. Fuglen forventes at
komme sig fuldstændig.

Oldefar på mode

Det er kommet på mode at lade sig inspirere
af oldeforældres navne, når forældre skal navngive deres nyfødte barn
Usædvanlige navne som Tristan og Villads er
kommet på listen over de mest populære navne
i 2009. Navne fra vores oldeforældres generation er blevet nostalgi igen, siger Eva Villarsen
Meldgaard, der er pensioneret navneforsker ved
Afdeling for Navneforskning på Københavns
Universitet.
Da Danmarks Statistik i 1970'erne begyndte
at lave lister over danskernes fornavne, fik navneforskere indblik i, at navnetrends kommer og
går med cirka 100 års mellemrum. Gustav, Karl
og William er også navne, som kun gamle mennesker hed omkring det 1900 århundrede. De
navne er så gamle, at de er spændende at indføre igen. Navne som Kasper og Camilla, der var
uhyre populære i 90'erne, er røget ud af listerne.

Stilling efter 2. sektion i DM for damer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24

16

Camilla Bo Krefeld, Århus BK 		
Bente Bo Christensen, Århus BK
Helle Rasmussen, Odense Bridgeklub
Lone Bilde, Studenterforeningens BC
Lena Mortensen, Ruder Es, Horsens
Grethe Bundgaard, Ruder Es, Horsens
Christina Lund Madsen, Young Sharks
Ulla Zeeberg, One-eyed Jacks
Sus Vang, Lille Klør 			
Lone Mortensen, Odense Bridgeklub
Marie Henriksen, Odense Bridgeklub
Leise Hemberg, Odense Bridgeklub
Ingrid Hedevang, BK af 1945, Kolding
Sidsel Goltermann, Haderslev Bridgeklub
Ebba Glud, Rødovre Bridgeklub 153
Gerda Holm, Præstø
Hanne Oht, Blakset-Klubberne
138
Kirsten Steen Møller, One-eyed Jacks
Marianne Madsen, Rønne Bridgeklub
Inge Lise Kofoed, Rønne Bridgeklub
Nadia Koch, Blakset-Klubberne 107
Ulla Korre Pedersen, Blakset-Klubberne
Birthe Kinnunen, Bridgeklubben Trumf
Anne Haber, Ringsted Bridgeklub
Mie Bøving, BK af 1945, Kolding 83
Birgit Jensen, Bridgeklubben Spar 2
Dorte Haas, Kalundborg Bridgeklub
Pia Larsen, Kalundborg Bridgeklub
Jytte Dahl, Ballerup Bridge Club 		
Karin Risom, Islev Bridgeklub
Susanne Post, Jyderup Bridgeklub 		
Anne Grete Svare, Svinninge Bridgeklub
Susanne Rosthøj, Young Sharks 		
Katrine Martensen-Larsen, Young Sharks
Laina Sørensen, Studenterforeningens BC
Susan Just-Olesen, Studenterfor. BC
Lis Hammann, Århus BK 			
Bente Dirksen, Århus BK
Elly Berthelsen, Pandrup Bridgeklub
Birthe Jespersgaard, Hirtshals Bridgeklub
Marianne Rasmussen, BK Bellevue
Kirsten Dalgaard, BK Bellevue
Else Waage, Sakskøbing Bridgeklub
Karen Østergaard, Nykøbing F.
Eva Beildorff, Studenterforeningens BC
Nell Rindahl, Studenterforeningens BC
Mette Winsløv, Reinholdt Bridge 		
Susan Hjorslev Lund, Studenterf. BC

345

25

304

26

238

27

233

28

232

29

216

29

168

31
32
33

120

34
35

84

36
37

80

38

80

39

72

40

70

41

62

42

54

43

47

44

43

45

32

46

29

47

28

48

Anne Marie Enemark, BK Bellevue
Lise Mikkelsen, BK Bellevue
Rigmor Pedersen, Viborg Esserne 		
Marianne Kvorning, Viborg Esserne
Bodil Haag, Klubben, Næstved 		
Jette Knudsen, Bridgeklubben Trumf
Hanne Lise Hansen, Ikast Bridgeklub 75
Britta Krøjgaard, Herning Bridgeklub
Helle Simon Elbro, Søborg Bridgeklub
Vera Petersen, Spar Knægt
Karen Hornbeck, Blakset-Klubberne
Helle Velschow-Rasmussen, Blakset-K.
Ulla Jensen, Storeslemmen 		
Thilde Høi, Storeslemmen
Lisbeth Fog, Viborg Esserne 		
Karin Birkedal, Viborg Esserne
Ellen Langager, Vejle Bridgeklub af 1951
Randi Bunke, Vejle Bridgeklub af 1951
Ulla Phillipsen, Hornbæk Bridgeklub
Pia Knak Jacobsen, Hornbæk Bridgeklub
Karen Rasch, Odense Damebridgeklub
Betty Sørensen, Odense Damebridgeklub
Birthe Hansen, Spar To 			
Bodil Würtz, Spar To
Tove Jespersen, Ruder 10 - Ishøj BK
Birthe H. Nielsen, Ruder 10 - Ishøj BK
Thea Lauridsen, Reinholdt Bridge 		
Anne Marie Schrøder, Greve Strands BK
Tove Pedersen, Odense Damebridgeklub
Inga Hansen, Odense Damebridgeklub
Inge Lind Sørensen, Bridge 83, Slagelse
Dora Lind Sørensen, Bridge 83, Slagelse
Else Lentz, Sæby Bridgeklub 		
Grethe Dybdal, Sæby Bridgeklub
Ruth Westh, Neksø Bridgeklub 		
Grethe Christoffersen, Pedersker BK
Anne Lise Alstrup, Neksø Bridgeklub
Irene Hansen, Neksø Bridgeklub
Hanne Christensen, Klubben, Næstved
Inge Smith Nielsen, Klubben, Næstved
Grethe Christensen, Hjerter Es i Skagen
Tulle Frost Larsen, Hjerter Es i Skagen
Ragna Rathsach, Slotsbridge - Hillerød
Nina Hattel, Slotsbridge - Hillerød
Karin Thomsen, Morsø Bridgeklub
Ida Madsen, Morsø Bridgeklub
Jonna Laursen, Horsens BK af 1931
Bodil Kvorning, Horsens BK af 1931

27
26
21
18
6
6
4
-15
-28
-54
-94
-110
-130
-131
-144
-165
-187
-191
-258
-260
-267
-325
-331
-440

Danish Open 1/8-finale
Bridgeministeriet Erik Brok
76_33
Ottos Lotto - Nimbus
49_45
Rasmus Koch - Dahl
56_35
Bette og Bamserne - DJ Team A 50_43

Sideturneringer

23_7
16_14
19_11
16_14

Bronze 7A (52 par)
1.Ginette Blansjaar-Erik Christensen .........236
2.Aage Schmidt-Olaf Nielsen .....................182
3.Hans Jørgen Pedersen-Svend Pedersen ....157
Bronze 8A (62 par)
1.Jan Pedersen-Christina Klemmensen ......216
2.Axel Kofoed-Jørgen Edvardsen ...............187
3.Henrik Kristensen-Børge Bo Larsen .......170

Bronze 7B (60 par)
1.Bente Barndorff-Greta Kristensen ...........243
2.Jan A. Svendsen-Eva S. Christiansen .. ...208
3.Niels Jørgen Korsholm-Erling Kalhøj .....186

Vinsmagning
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Bronze 8B (36 par)
1.Ulf Andersson-Lilian Helgeson ...............195
2.Aage Søndergaard-Vivi Kobylecki ..........130
3.Henny Jacobsen-Egon Sørensen ..............118
Midnatsbridge (52 par)
1.Martin Schaltz-Niclas Raulund Ege ........196
2.Jan Pedersen-Henning Østergaard ...........120
3.Preben Thaarup-Marianne Rasmussen ....118
Sølv 4 (IAF) (40 par)
1.Per Leandersson-Bjørn Thalen ..............1477
2.Håkan Nilsson-mats Pettersson .............1182
3.Susanne og Jens Houlberg ....................1134

Slutstilling for Vinoble Open
Plac. Navn			
1
2
3
4
5
5
5
8
9
10
11
12
13
14
14
16
16
18
18
20
21
21
21
24
24
26
27
28
28
28
31
32
33
34
34
36
37
38
38
40
41
41
43
44
44
46
46
48
49
50
50
52
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Odins Ravne			
Erik Fjord			
Blackadder og co		
Rød stue			
Team Paja			
Team Hansi			
Thomsen og medhjælpere
Oysters			
Carma				
Spamalot			
Vardenserne			
Verdensmestrene		
Viborg Nyserne		
WV2010			
Formandens Favoritter		
Bellevue			
De modne herrer		
HaJoStAr			
Vestjyderne			
Firkløver			
Herning IV			
Billund Allstars		
Østerbro All-stars		
Hermans knægte		
Team Djurs-Fyn		
Henrik Schmidt		
AV AV OG 3 GANGE AV
MEPEGOSU			
Jacobar			
Pigerne			
Jokerne			
Nordfyn			
Team Ishavet			
BK2 Århus			
Niels Hagemann		
Bridgehøjborgen		
Grinderne			
BBC'erne			
Team Valsson			
Ingen fra Give			
Christianshedes Marinefor.
Onsdagsklubben		
ØST/VEST			
Vingsted Mix			
Overlægens disciple		
Knoldesparkerne		
drenge og mænd		
De Håbefulde			
Hjerter dame			
Hollandske løjer		
Jochen Völkner			
Team Odense			

Score
232
219
216
212
208
208
208
204
200
198
196
194
192
190
190
189
189
188
188
186
185
185
185
179
179
177
175
174
174
174
173
172
171
170
170
169
168
166
166
165
163
163
161
159
159
155
155
154
144
142
142
117

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

dansk bridgefestival

Stilling efter indledende
runder i Danish Open
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

1 www.bridgefesTival.dk
Team PharmaService		
2
Næsten Junior		
3
Bridgeministeriet		
4
Ottos Lotto			
5
DJ Team A			
5
Rasmus Koch			
7
Nimbus			
8
Dahl				
9
Erik Brok			
10
Bette og Bamserne		
11
Team Århus			
12
Team Müller			
13
Kofoed			
14
DJ Team C			
15
Krogh'en			
16
DJ Team B			
16
Lund				
18
Team Appelt			
19
Team Santos			
20
Fiveclub Partygirls		

182
181
175
165
162
162
156
155
154
150
149
146
145
144
138
134
134
129
116
104

