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For første gang har bridgefestivalen over 4000 spillere i de åbne turneringer. Allerede fredag eftermiddag kunne den fjerde flaske Gammel Dansk deles ud.
I Åben par har næsten alle de kendte topnavne klaret cuttet (40
par ud af 120). Der er dog i B-finalen spillere, der har adskillige
danmarksmesterskaber på deres cv: brødrene Mads og Niels Krøjgaard, Ulrik Zeeberg _Lauge Schäffer og Kasper Konow_Mikkel
Larsen
Dette er årets næsidste bulletin og den er ikke så flot, som I er
blevet forvænt med gennem mange år. Forklaringen er, at vi har
været tvunget til at give redaktør Kruse lidt fri. Han kvalede til Afinalen i åben par og han er den eneste i staben, der kan trylle med
vores normale tekstbehandlingsprogram. Da hans reserve blev syg
har vi en mere primitiv udgave, men vi håber at i alligevel kan læse,
hvad vi har skrevet.
Nogle satsede på, at Henrik ville blive slået ud. En dårlig chance.
De 7 år i Vingsted har han kvalet til A-finalen 6 gange _ og med 6
forskellige makkere!
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Åben par kvalifikation
af Ole Berg Kristensen og Charlotte Koch-Palmund
Kvalifikationen i åben par byder gerne på
en overraskelse eller to, og således også i
år. I toppen blev pladserne besat af
Tordenskjolds soldater, men i det slagne
felt findes i år Kasper Konow - Mikkel
Larsen, Mads Krøjgaard - Niels Krøjgaard og Lauge Schäffer - Ulrik Zeeberg .
Turneringen i gang
Jeg spiste aftensmad med Steen Schou, HK
Sørensen og Niels Henriksen. Det resulterede
i et spil fra deres indbyrdes runde – runde 1
spil 1.
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N/Ingen
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K83
KD852
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T76
D
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N/Alle KDT5
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I dette spil åbnede Knud med 1♦, Øst meldte
1♠, og efter to passer afsluttede Nord meldingerne med 1ut.
Øst kunne ikke lide at serve fra sparene og
valgte i stedet ♥2. Inde på ♥E returnerede
Vest en lille spar til damen, og Øst fortsatte
med spar til Nords konge.
Knud tog alle sine røde stik, og med tre kort
tilbage så det således ud

K
D5
E

Nord åbnede med 1♥, og Vest meldte 1♠. Syd
passede glad i forventning om en dobling fra
makker, men Nord havde ikke lyst til at spille
imod 1♠ D med renonce i spar. Efter et lidt
rodet meldeforløb endte NS i 4♠. Kontrakten
vandt 11 stik – jeg ved ikke hvordan, da HK
ikke var meget for at komme med en
forklaring på modspillet ☺. Sikkert er det
dog, at Steen Schou-Henrik Caspersen
noterede +38 på spillet.
Brødre på spil
Brødrene Dirch og Knud Harries er ikke
makkere til daglig, men i år stiller de op i
åben par sammen.
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På ♥K måtte Vest give fortabt, og NS kridtede
210 og +27 på barometeret.

Superslem
Martin Schaltz – Sejr Andreas Jensen meldte
den supergode slem i dette spil.

Vest
Lars
Blakset

2
Ø/NS

E9542
KDT8
ET92
B86
KT73
B642
975
EB92
DT653
K5
D
D
E3
K874
B87643

Vest

Nord

pas
pas
pas
6♣

1♠
2♦*
4♦*
ap.

Øst
pas
pas
pas
pas

pas
2♥

Syd
pas
2♣*
3♣
4♥

*2♣ viste klør, spar eller sanshånd
*2♦ lovede en god åbning
*4♦ var splint og 4♥ cuebid
Den fine slem på 23 HP blev belønnet med
+53.
Modpartens farve
Hvad gør man, når man sidder med en fed 6farve i modstandernes åbningsfarve? Det var,
hvad Thomas Vang Larsen havde i dette spil
9
N/ØV

D984
D4
DB862
ED
T5
EKB762
K87653 E2
ET
954
T42
K3
3
BT9
K73
B98765

NS spiller et system, hvor man kan have en
længere farve ved siden af åbnings-farven –
canapé. Nord åbnede derfor med 1♠.
Nord
1♠
pas
pas

Øst
Thomas
Vang Larsen
pas
D
2♠

Syd
1ut
pas
ap.

Thomas startede med pas og endte efter et par
melderunder i 2♠. ♥B gik til esset og efter
ruder til esset og ruder til bonden, spillede
Nord spar. ♠10 tog stikket, og spilfører
spillede nu ♥K og mere hjerter. Nord
trumfede og solgte derved sit sparstik.
Kontrakten vandt derfor 11 stik og gav +38 til
ØV.
Hvor meget parturnering?
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S/Ingen
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I dette spil spillede Jacob Røn 3ut i Øst.
Udspillet var ♦B, som løb til kongen. Jacob
trak nu ♣E og spillede ♣10 til bonden. Nord
stak med kongen og returnerede ruder til
bordets es. Spilfører indkasserede ♣D og spillede hjerter til bonde og dame. Tilbage var nu:

11
S/Ingen

Udspil: hj7

DT82
T9

1NT viste 11-14 hp, og den første dobling
viste en hånd med mindst samme styrke. 2♥
var transfer til spar, og doblingen af 2♥ viste
hjerter. Den afsluttende dobling af 2♠ var en
oplysningdobling, som Andreas i nord forvandlede til straf.
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E6
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Syd spillede ♦10 til damen, og nu stod Jacob
ved skillevejen. Skulle han rejse ruderne og
spille på en sikker bet? Eller trække ♠ es og
konge først og spille på, at Syd inde på ruder
kun ville have hjerter tilbage?
I en holdturnering spiller man jo selvfølgelig
på at vinde kontrakten, men i par kan der
være mange point i forskel på én og to beter.
Jacob valgte den sidste plan og måtte to ned,
hvilket gav -48, mens én bet havde givet -10.
Snydt så vandet driver
Andreas Marquardsen fortalte selv om dette
spil, hvor han faktisk spillede fornuftigt men
blev snydt så vandet driver:
B953
E76
K72
ED2
DT6
K842
KBT
42
ET
D43
KB864
T753
E7
D9853
B9865
9

10
Ø/Alle

Vest
Tanja Friis
Hansen
1NT
2♠
Pas

Nord
Øst
Andreas
Henrik Friis
Marquardsen Jensen
D
2♥
pas
pas
pas
pas

Udspillet gik til ♥D og ♥K. Spilfører kunne
godt regne ud, at Nord havde de fleste
værdier, og spillede øjeblikkeligt ♦10 ud fra
hånden. Andreas anede ingen fare og lagde en
lille ruder, så damen i bordet tog stikket. Nu
fulgte ruder til esset og hjerter bonde til esset.
Andreas prøvede nu at indkassere ♦K, men
blev trumfet af spilfører, der nu spillede en
lille klør!
Andreas stod ved skillevejen; han kunne tælle
op, at makker havde 5-5 i de røde farver. Men
makker havde også oplysningsdoblet, så
Andreas spillede på, at makker havde
singleton spar og doubleton i klør. I så
tilfælde ville det forære spilfører kontrakten,
hvis makker havde bonden anden i klør.
Andreas lagde derfor lavt, og bordets ♣10
fældede den blanke 9’er. Spilfører havde nu
seks stik, og som sparfarven sad, kunne det
ikke undgås, at spilfører fik to stik mere i
trumffarven. -670 var ikke overraskende en
ren bund.
Benhård konkurrence
Martin Schaltz og Sejr Andreas Jensen er et
par benhårde parturneringsspillere. De presser
i meldingerne og har fantasi i spil og modspil.
Sommetider får de givet den for meget gas,
men ikke sjældent får de modstanderne i
gyngen:

Syd
Poul
C.
D
D

19
S/ØV

Sideturneringer

2
B982
EK943
DB4

D863
D
D76
EKT96

Bronze A14 (46 par)
1. Carsten Sørensen-John M Jepsen 230
2. Carsten Sloth-Jette Ahrenst
128
3. Peter Husum-Martin S.Nielsen 123

EKT4
E6543
8
872
B975
KT7
BT52
53

Vest
1♣
3♠
Pas

Nord
Martin

Øst

2♦
pas
pas

D
4♠

Syd
Sejr
Pas
3♦
pas

Udspil: ♦K
Efter udspillet skiftede Martin til ♣B. Han
håbede at kunne lokke spilfører til at tro, at
det var en singleton. Det lykkedes! Spilfører
stak med esset, og gik på bordet i spar for at
knibe i klør. Inde på ♣D gav Martin Syd en
klørtrumfning. Sejr i syd spillede ruder
tilbage, og nu kunne kontrakten ikke længere
vinde. Hvis spilfører trækker trumferne, ender
han med en rudertaber hjemme, og trækker
han ikke trumferne, får Syd et trumfstik. Til
overmål blev spilfører desperat og prøvede at
vinde kontrakten ved at trumfe hjerterne gode.
Det endte med, at spilfører blev for kort i
trumf og til sidst måtte aflevere både en trumf
og et ruderstik.
Det er værd at lægge mærke til meldeforløbet.
Det er givetvis ikke alle der er enige i Martins
2♦-melding, og stilen diskuteres ivrigt blandt
eksperter. Det er dog også værd at være
opmærksom på, at Syd kun støtter til 3♦. Når
man spiller en vild stil, skal man naturligvis
tage hensyn til, at makker kan have en hånd,
der ikke helt passer til de gængse definitioner.

Bronze B14 (42 par)
1. Ingrid Bach-Karen Møller
2. Jette og Jens Jensen
3. Emma og Egon Sørensen

155
133
105

Bronze A 15 (20 par)
1. Astrid Holdgaard-Erik Fjord P
2. Inger Olesen-Lene Thomsen
3. Otto Rump-ingelise Andreasen

39
31
31

Bronze B 15 (28 Par)
1. Hanne Wolf-Anne Petersen
133
2. Anette Carlsen-Susanne Gydesen 103
3. Bjørn H-Håkan Anderson
96
Sølv 7 (42 par)
1. Margrethe Rykov-Niels Aagaard 1535
2. Michael H Miller-Torben Sværke 959
3. Kathrine og Birthe Borregaard
957

Fra Meldepolitiets Døgnrapport
af Ole Berg Kristensen
Kl. 17.28, tumultariske tilstande i Hal 1:

Kl. 18.13, udstedelse af polititilhold:

Der indløb en meddelelse om tumultariske
tilstande i Hal 1. Ifølge forlydender skulle der
være sket et kontrakttyveri, og være uddelt et
såkaldt ”Juniorkys”. (Et ”Juniorkys” er
scoren -300, en zonebet mere end ”Dødens
kys”. Red).

Meldepolitiet udsteder polititilhold til Anders
Hagen, idet vi ikke længere ønsker at
modtage hans anmeldinger af sin makker. Vi
vil i den forbindelse, til almen oplysning,
informere om, at der ikke er nogle §§ i
bridgelovene, der omhandler begrebet:
”Utilstrækkelig spilføring”.

Meldepolitiet sendte Bjørn Basse-Mann af
sted for at se på sagen. Bjørn refererer her:
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942
D953
KT95
DB9
K87
EKT765 B3
2
B876
764
EDB2
E6432
D8
EKT4
83

7
S/Alle

Vest
Mie
Bøving

Nord
Thomas
Svendsen

Øst
Bent
Simonsen

2♥
Pas
Pas

pas
2NT

pas
pas

Kl. 19.26, psykologisk profil af
forbrydermeldere:
I
kriminalpræventivt
øjemed
ønsker
meldepolitiet at udarbejde en psykologisk
profil af en typisk forbrydermelder. Til dette
har vi søgt hjælp hos Psykiater, Dr. Med.
Stohr Näse:

Syd
Peter
Bang
1♠
D
pas?!

Udspil: ♥B
”Jeg ankom til det formodede gerningssted,
og kunne konstatere, at Syd havde passet til
makkers 2NT, der viste begge minorfarverne.
Herefter havde modspillet taget seks
hjerterstik og skiftet til klør. Spilfører brugte
10’eren, og modspillet fik nu for ♣B og ♣E,
inden der var rest til NS. Nu er det imidlertid
ikke kontrakttyveri at overlade spillet til
makker, så jeg kunne kun lakonisk meddele
Nord: ”Klokken er mange, du er gown tre
gange”.”

”Der findes nogle mennesker der er så dårlige
til bridge, at de ikke kan tilpasse sig de
gængse metoder. De snylter på andres
bedrifter for at stive deres lave selvværd af og
regner med at kunne slippe af sted med deres
skumle
gerninger.
Nå,
nok
om
bulletinrummets medarbejdere, hvad var det
nu jeg skulle? Nå jo, en psykologisk profil…
(Herefter fulgte en længere, uforståelig
tirade, som vi vil spare læserne for.)
Kl. 20.31, harmonikasammenstød
Centralen modtog et opkald om et
harmonikasammenstød, hvor der på seks spil
skulle have været udvekslet mere end 200
point. Derudover forlød det, at formodede
gerningsmænd skulle have forsøgt at smadre
seks ruder med en økse. Stig Staal og Bjørn
Basse-Mann rykkede straks ud. Stig Staal
beretter:

Som det ses, er kontrakten fuldstændig oplagt,
og meldingerne derfor ikke som sådan
forbryderiske. Det at NS forsøgte at smadre 6♦
med en økse, er sket under formildende
omstændigheder, og vi har bedt mobbekonsulent
Orla Vejr om at yde krisehjælp til de
tilskadekomne. Orlas efteruddannelse som
seksterapeut (og syvterapeut), vil sikre at
hjælpen kvalificeret.

Stig Staal rykker ud!

Som en naturlig følge af meddelelsens natur,
indfandt vi os ved Mathias Bruuns bord. Det
viste sig da også, at han var indblandet. Det ene
spil så således ud:
27
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EKBT53
873
6
D72
876
T42
KDB
DT842
EK753
EKT86
53
D942
E965
B9
B94

Vest
Grethe
Skafte

Nord

Øst
Mathias
Bruun

pas
5♦
pas
Udspil: ♥E

1♠
5♠
pas

2♦
6♦
pas

Syd
pas
3♦
D

Kl. 21.43, ingen mord i bulletinrummet
Meldepolitiet undersøgte forlydender om, at
redaktør Henrik Kruse Petersen skulle have
guillotineret en menig bulletinskribent. Efter
nærmere granskning viste det sig dog, at der blot
var tale om en misforståelse i forbindelse med
brugen af ordet ”hovedafsnit”.

Nyt udefra
af Charlotte Koch-Palmund
Intelligente bier løser problem
Forskere
har
studeret
humlebiers
ruteplanlægning - og den er fantastisk
kompliceret.
Det matematiske problem handler om,
hvordan en handelsrejsende finder den
optimale rute mellem et antal byer. Hver by
må kun besøges én gang på ruten, ligesom
sælgeren skal returnere til sit udgangspunkt.
Siden 1930'erne har matematikere verden
over beskæftiget sig med problemet, der
kaldes "Den rejsende sælger".
En gruppe forskere har studeret humlebiers
rejse fra blomst til blomst. Det viser sig, at
humlebier automatisk følger en rute, det ellers
kræver en computer for at udregne.
Forskerne plantede i et rektangulært
pentagrammønster fem blomster med
forskelligt nektarindhold. Bierne optimerede
efter et par gennemflyvninger optimerede
rejsen, så ruten afhang af, hvor stort udbytte
og hvor lang rejse der var mellem de
forskellige blomster.

Ferie
Nu rammer ferien for alvor Danmark. De
næste to uger er nemlig de uger, hvor allerflest danskere er på sommerferie. Hele 47
procent holder ferie i uge 29, og 46 procent
gør det i uge 30, viser en undersøgelse.
I denne uge har 37 procent været på ferie, og
ugen efter de to mest populære uger er 35
procent væk fra arbejdet.
Det er os selv, der har valgt, vi gerne vil holde
ferie nu. Det er kun hver tiende, der har fået
sin ferie dikteret af arbejds-giveren.

Kan en sten flyve?
Kun 12.000 kilometer rum og lidt atmosfære
var der mellem Jorden og asteroiden 2011
MD.
Mandag den 27. juni, klokken halv fire om
morgenen susede den forbi vores planet ud for
den antarktiske kyst, over 3.000 kilometer syd
for Sydafrika.
Selv om den store sten kom tæt på, var der
ikke risiko for, at den ville ramme os.
Ifølge astronomer med tilknytning til NASA’s
asteroide-program udnyttede forskere den
korte afstand til at studere den med radar.
Skulle asteroiden alligevel komme ind i
Jordens atmosfære, er det usandsynligt, at der
vil ske noget. Asteroider under 25 meter vil
nemlig gå i opløsning, når de kommer i
kontakt
med
atmosfæren,
forklarer
astronomerne.

Global opvarmning
Forskere fra Universität Potsdam i Tyskland
og University of California i USA har
analyseret otte års satellitbilleder af gletsjere
i Himalaya. De konkluderer, at nogle gletsjere
har det så fint, at de ligefrem vokser.
Gletsjerne i Karakorum-regionen, indeholder
ca.
halvdelen
af
Himalayas
frosne
vandreserver. I det område er 58 pct. af
gletsjerne enten stabile eller vokser med
gennemsnitligt 8-12 meter om året.
Den mest sandsynlige forklaring på
fænomenet er effektiv isolering, mener
forskerne. De stabile og voksende gletsjere er
nemlig dækket af sten og ral. Stenlagene
betyder, at Solens stråler og den varme luft
ikke kan nå gletsjer-isen.

Perfekt vejr til bridge
af Peter Lund
Vi har talt med Jacob Duschek, der for 4.
gang er turneringsansvarlig for DM-finalerne.
Han har iøvrigt været med alle 7 gange i
Vingsted.
”DM-finalerne har i år været markant
fredeligere end sidste år. Færre tilkaldelser af
tu-leder, en meget fin stemning og meget
afslappede spillere.”
”Min forklaring er, at vi i år har haft perfekt
vejr til bridge. Sidste år havde vi hedebølge,
og det gjorde selvfølgelig spillerne mere
irritable.”
Mixen måtte i år – på grund af skytte-festen –
flyttes til den nye restaurant. Lys- og
lydforholdene var meget fine, men pladsen
lidt trang.
”I DM for damepar fungerede airconditionen i
år. Det hjalp meget, men damerne sad tæt. Til
gengæld var der let adgang til at nyde det
gode vejr udendørs.”

Jacob Duschek styrer DM-finalerne

-Hvad har været det største problem?
”Bridgemate nr. 38 gik i stykker i mix-kvalen.
Da den blev udskiftet, gik de øvrige 59
bridgemates ned (sympati-strejke?). Det blev
heldigvis klaret på 10 minutter: kun en kort
kaffe- og rygepause for spillerne.”
-Hvad er din bedste oplevelse?
”Jeg kan ikke pege på én enkelt oplevelse,
men stemningen generelt har været fin. Det
hele har været mindre stressende end sidste
år. Jeg har kunnet slappe af og hygge mig
med spillere og stab.
-Har der været mange appeller?
”Nej kun 4 sager til MAK (Mundtlig
AppelKomite) – indtil fredag aften – og de tre
blev totalt afvist. Den fjerde flyttede medaljer
i DM for Senior.

Dagens program lørdag den 16. juli
09.30 – 19.00
DM Åben par
10.30 – 14.30
Bronze 16A+16B+16C
16.00 – 22.45
Sølv 8
19.00 – 23.00
Bronze 17A+17B

Festivalglimt
af Ole Berg Kristensen
Hørt på gangen
En glad dame til sin veninde:
-Jeg har vundet præmier tre gange i bronzeturneringer.
-Det var da flot. Hvad har du vundet?
-Tre gavekort til Reinholt rejser!
(Red: Gavekortene uddeles til nr. næstsidst i
sideturneringerne.)

blev derfor nødt til at forsømme en hel dag.
Tage er en noget mere stabil arbejdskraft; i
2003 var han inviteret til en frokost i Tivoli,
som han ikke kunne undslå sig for. Tage
deltog i frokosten, men tog naturligvis
intercitytoget tilbage, så han kunne være på
sin pind om aftenen!
Tage og Carl-Erik skal bestride to opgaver;
den ene er at sørge for, at alt hvad der hedder
økonomi kører som det skal i sideturneringerne. Et job de klarer til UG med kryds og
slange.
Den anden opgave er, at sørge for, at
bulletinrummets medarbejdere ikke stjæler
sponsorslikposerne fra Carletti. Her går det
knap så godt. ☺

Frivillige; de trofaste prøvede kræfter.

Carl-Erik Engelbrechtsen(Tv.) & Tage Hansen (Th.)

Carl-Erik Engelbrechtsen og Tage Hansen er
to garvede veteraner ved Vingstedfestivalen.
Festivalen har kørt i 7 år, og Tage har været
med i 8 år. Det første år Tage var med, var
året før den første festival, hvor han sammen
med festivalens initiativmand, Knud Erik
Lindegaard, var til bridgefestival i Sverige,
for at lure svenskerne kunsten af.
Tage og Carl-Erik sætter en ære i at møde op
hver eneste dag. Carl-Erik var dog i 2004
tvunget til at lave noget arbejde andetsteds, og

Ud over deres obligatoriske opgaver giver
Tage og Carl-Erik altid en hånd til
kortbytterne. Humoren fejler heller ikke
noget; til personalefesten var klokken blevet
et stykke på den forkerte side af midnat, da
Carl-Erik bad de andre frivillige om at
(forsøge at) sige: ”Et skrivebord med sideskab
og skydeskuffe”.

Frivillige; de nye folk.

Karsten Nyblad

Gruppen af turneringsledere er ved denne
festival blevet suppleret med Karsten Nyblad.
For et par år siden savnede Karsten en
fritidsbeskæftigelse. Han havde spillet skak
som barn og læste derfor skakspalten i
Berlingske hver dag. Når han nu alligevel var
på siden, begyndte han også at læse
bridgespalten og syntes at spillet så
spændende ud. I sæsonen 2006/2007 meldte
han sig til et førsteårskursus i Blaksets
Bridgecenter. I sommerferien 2007 læste han
så meget bridgelitteratur, at han ikke følte
behov for at tage et andenårskursus. Han
startede direkte i klub, både i Blaksets
Bridgecenter og i bridgeklubben Spar Knægt.
Ud over at læse bridgelitteratur læste Karsten
også ihærdigt på bridgelovene. Underviserne i
Blaksets Bridgecenter lærte hurtigt, at hvis de
havde et lovteknisk spørgsmål, var det
hurtigere at spørge Karsten, end det var at slå
op i lovene. De anbefalede Karsten som
turneringsleder til Distrikt København, og her
blev han hurtigt smidt ud på dybt vand. Hans
første opgave var en weekend i
københavnsserien, der er kvalifikation til 3.
division. Her dømte Karsten bl.a. en justeret
score, hvor han ændrede en delkontrakt (3♦
med 9 stik til ØV) til 2♣RD med 9 stik til NS.
En hård dom, men Karsten havde så godt styr

på det, at dommen blev accepteret uden
sværdslag.
Det virkede oplagt at invitere Karsten til at
dømme i Vingsted. Dels kunne han bidrage
med en arbejdsindsats, dels kunne han udvikle
sig som turneringsleder ved at samarbejde
med festivalens turneringsledere. Her har
Karsten vist sig opgaven voksen; han deltager
på lige fod med de andre turneringsledere, og
han har også endnu en gang afgivet en dom
nogle måske ville studse over: 3ut med 12 stik
på den ene led, blev korrigeret til 2hjD med 0
stik på den anden led. Det virker da også, som
om dommen er korrekt, da flere adspurgte
turneringsledere er enige, og det par det gik
ud over, accepterede da også dommen uden at
kny.
Regnvejr er bridgevejr

Et stemningsbillede

Charles spiller op:

Fast aftale
Af Charles
For 3-4 år siden dukkede min gode ungdomsven, Peter Gallmayer, op i Vingsted. Vi havde ikke set hinanden
i 30 år, men nu ses vi hvert år til en bronzeturnering, hvor hyggen er i højsædet. Der var dog lidt mere på
spil i år, da der var et sidevæddemål med Peters nye makker Nell Rindahl. Det lå tæt hele vejen, indtil jeg
bøffede i allersidste spil, man alle tog det pænt ☺
Vi mødte den ikke helt unge, men stadig friske Axel Paaskesen og sønneke.
12
V/NS

KT9
B75
EB
KDT72

EB432
E9
T732
63

D75
D8432
D65
E8
86
KT6
K984
B954

Vest
Charles
pas
pas

Nord
Frank
Paaskesen
1
pas

Øst
Peter
Gallmayer
1
pas

Syd
Aksel
Paaskesen
1ut

Udspil 2
Selvom Peter havde betalt indskuddet, satsede jeg på egen farve ☺ Udspillet løb til D fulgt af mere spar til
E og B til K.
Syd gik i gang med klørfarven, hvor øst kom ind på E og Peter fortsatte naturligvis med 2. Paaskesen gik
helt rimeligt op på K, så modspillet kunne hæve E, to sparstik og D. Én ned og +12.
Mod to U-20 landsholdsspillere fik Peter lejlighed til at demonstrere et kendt ”percentage spil” ☺
23
S/Alle

Vest
Charles

pas
3

764
D9
K9764
KD6

983
KDT5
B75
EK8
E
B85
B98754
ET3
EB2
T6432
DT32
2
Nord
Øst
Peter
Peter
Jepsen
Gallmayer
pas
pas

1
pas

Syd
Peter Gallmayer
Majka
Cilleborg Bilde
pas
pas
pas

Udspil 2
Inde på E spillede Peter B og lod den løbe, da nord lagde lavt! Det havde jo heller ikke virket at trække
E først (”Charlesreglen). ☺ Der blev 10 stik med to spar- og en trumftaber, og det gav +21.

Berg på spil
af Peter Lund
De fleste kan finde ud af at sætte de håbløse
kontrakter. Det er meget sværere, når man
skal finde et sættende modspil mod en oplagt
kontrakt. Her er et af de sidste spil i finalen i
Danish Open:
ET2
N/NS
B9
KB972
E62
5
874
ED87532 T4
85
ED64
B84
KDT9
KDB963
K6
T3
753

dementi! De vil under ingen omstændigheder
tage ansvaret for makkerens spil og
meldinger. men altså: Berg var Øst og
Jørgensen var Vest.

Tre sejre ved Junior EM
Junior-landsholdet havde en meget fin dag
ved EM i Bulgarien med tre sejre på: 25-0
over Østrig, 19-11 over Tyskland og 16-14
over Bulgarien.
Efter 5 kampe ligger Danmark med 85 KP nr.
5 blandt de 22 nationer. Israel fører med 105
foran Italien 102 og Polen er nummer tre
med100 kp.
Lørdag er næsten fridag med kun en kamp,
mens både juniorholdet og skoleholdet søndag
skal spille 3 kampe.

Spiller nr. 4000
Vest
Nord
Poul
Thomas
Clemmensen Berg
1♦
3♥
3♠
D
5♥

Øst
Syd
Andreas
Geert
Marquardsen Jørg
Pas
1♠
4♣
4♠
Pas
Pas

Som det ses er 5♥ oplagt med trumferne 2-2
og ♦K i plads. Der er kun stik til de to sorte
esser. Et forsøg på at narre spilfører ved at
trække ♣E og skifte til ruder fungerer heller
ikke. Spilfører kan stikke med ♦E, trække
trumferne og kaste ruder-taberen på den
fjerde klør. Alligevel gik Poul Clemmensen,
der er er strålende spilfører, ned i 5♥.
Berg fandt det eneste udspil, der kunne få
Clemmensen på afveje: ♥9!
Stikket gik via 10’eren og kongen til ♥E. Klør
til esset, ♠E og spar til trumf, klør til kongen
og trumf fra bordet. Clemmensen kneb
selvfølgelig Syd for ♥B – en ned i en oplagt
kontrakt.
Ved det andet bord spillede Syd 4♠ -1: 5 imp
til senior-holdet, men vinder 5♥D havde det
givet 10 imp til PharmaService.
I 1. halvleg af finalen var der i øvrigt en fejl
på BBO. Tasteoperatøren havde byttet rundt
på Berg og Jørgensen. Begge har krævet

Per Egelund gav Gammel Dansk til spiller nr. 4000

For første gang i festivalens historie passerede
deltagerantallet 4000 i de åbne guld-, sølv- og
bronzeturneringer.
Spiller nr. 4000 blev Tommy Schmidt
Elholm, der spiller i Lejre BK.
Han har kun spillet i 2½ år, men til gengæld
for fuld kraft – typisk fire gange om ugen.
”Jeg er gammel skakspiller, men en dag blev
jeg lokket til at være substitut i Hvalsø BK.
Jeg lavede mange meldefejl, men vi vandt,
og så var jeg fanget”.
”Det er første gang vi er i Vingsted, men
bestemt ikke sidste. Vi har deltaget i Mixkvalen og spillet 3 sølv-turneringer. Min
kæreste, som har spillet bridge i 40 år, gav
mig valget mellem to bronze- eller en
sølvturnering om dagen.

DM Åben Par Kvalifikation
1 Martin Schaltz - Sejr Andreas Jensen
2 Camilla Bo Krefeld - Johan Hammelev
3 Hans Christian Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
4 Kim Bo Petersen - Poul Frederiksen
5 Gregers Bjarnarson - Michael Askgaard
6 Lars Blakset - Thomas Vang Larsen
7 Poul Clemmensen - Andreas Marquardsen
8 Peter Hven - Poul Bo Madsen
9 Lars Underbjerg - Henrik Kristensen
10 Mads Eyde - Alex Froberg
11 Jens Auken - Peter Schaltz
12 Grete Skafte - Mathias Bruun
13 Flemming Bøgh-Sørensen - Leif Øgaard
14 Kim Nørgaard Nielsen - Kresten S Kristensen
15 Knud Harries - Dirch Harries
16 Dorthe Schaltz - Morten Lund Madsen
17 Nadia Bekkouche - Flemming Danielsen
18 Erik Brok - Otto Dahl
19 Henning Østergård - Jørgen Priess
20 Søren Jørgensen - Martin Kolling Jensen
21 Freddi Brøndum - Jacob Røn
22 Bo Thøgersen - Ove Sandholt
23 Michael Ankersen - Lasse Bo Krefeld
24 Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg
25 Henrik Kruse Petersen - Kjeld Hansen
26 Flemming Madsen - Hans Chr Graversen
27 Nils Mønsted - Tom Nørgaard
28 Ulla Zeeberg - Christina Klemmensen
29 Steen Schou - Henrik Caspersen
30 Rasmus Damm - Steffen Wich
31 Maria Rahelt - Jonas Houmøller
31 Geert Grønnegaard - Mikkel Grønnegaard
33 Ole Wolff - Frederik Mørk
34 Jesper Buus Thomsen - Jan Nielsen
35 Jan Jørgensen - Søren Larsen
36 Kaj Druedal - Bjørn Jespersen
37 Niels Henriksen - Hans Kristian Sørensen
38 Carl-Johan Mortensen - Torben Lauritzen
39 Lars Frost Mathiesen - Niels Foged
40 Per Gaunø Jensen - Brian Nielsen
41 Helle Simon Elbro - Steen Mølgaard
42 Peter Bang Knudsen - Thomas Svendsen
43 Svend Haaning - Lars Kristensen
44 Mogens Rerup - Eddie Nielsen
45 Kasper Konow - Mikkel Larsen
46 Gert Villumsen - Kim Nielsen
47 Claus Bødskov - Jørgen Madsen
47 Peter Enevoldsen - Ole Hvingelby
49 Christian Snabe - Bo Brink Laursen
50 Kim Andersen - Søren-Peter Nielsen
51 Bjarne Hansen - Svend Brassøe
52 Stig Meno Farholt - Jacob Cholewa Juhl
53 Nell Rindahl - Jens Toft
54 Olav Thomsen - John Ohmeyer
55 Pia Knak Jacobsen - Steen Jacobsen
56 Dan Nybo Jensen - Martin Christoffersen
57 Kate Reiter - Jan Laursen
58 Dorte Cilleborg - Lars Peter Damgaard
59 Per Ekenes - Håkan Wallmark
60 Peter B Hansen - Jesper Jungdal
61 Casper Christiansen - John Maagaard
62 Mads Krøjgaard - Niels Krøjgaard

825
742
444
607
603
597
578
551
538
517
485
469
446
440
423
419
415
393
373
371
364
352
335
334
329
302
299
298
287
277
276
276
261
251
234
220
207
196
182
150
145
144
141
136
125
115
111
111
83
82
75
71
62
24
23
19
18
14
5
4
-2
-4

63 Gerd Hansen - Torben Madsen
-13
64 Inge Keiser - Mogens Boysen
-23
65 Jørgen Arpe - Vagn Brobæk
-42
66 Birthe Kjær Larsen - Asger Friis
-49
67 Birger Grane Nielsen - Steen Jensen
-50
68 Zhou Liu - Peter Frigaard
-52
69 Inga Dalgaard - Thomas Andreasen
-67
70 Lauge Schäffer - Ulrik Zeeberg 70
71 Mads Kirstan - Flemming Jørgensen
-73
72 Mads Krogsgaard - Anita Buus Thomsen
-74
73 Erik Hermansen - Leif Rasmussen
-90
74 Leif Aas Andersen - Christian P. Koch
-92
75 Henrik Rübner-Petersen - Michael Rübner-Petersen-100
76 Mikael Velschow-Rasmussen - Preben Thaarup -105
77 Niels Anker - Hanne Nielsen
-107
78 Frank Paaskesen - Erik Lund
-108
79 Claus Hastrup - Thomas Mathiasen
-120
80 Niels Kristian Kristensen - Torben Dalsgaard
-131
81 Karsten Hansen-Nord - Hans Knudsen
-141
81 Henrik Friis - Thomas Mørkeberg
-141
83 Henrik Hven - Torben Kelså
-157
83 Sidse Lønborg - Niels Lønborg
-157
85 Martin Risager Hansen - Holger Christensen
-191
86 Jens Juel-Berg - Hans Graversen
-204
87 Ole Christensen - Bo Højrup
-207
88 Kurt Christensen - Niels Peter Engelund
-209
89 Ginette Blansjaar - Erik Christensen
-222
90 Mie Bøving - Bent Simonsen
-239
91 Flemming Haag - Flemming Øster
-257
92 Thomas Kjeldsen - Kim Svendsen
-275
93 Per Nielsen - Palle Rasmussen
-287
94 Jakob Bjerrum - Helge Hesselberg
-291
95 Carsten Klemmensen - Aage Kristensen
-304
96 Steen Helmer Nielsen - Paul Kriser
-305
97 Sonja Holmgaard - Eivind Sveinbjørnsson
-307
98 Jacob Kehl - Troels Kristensen
-315
99 Carsten Jakobsen - Steen Løvgreen
-318
100 Jørgen Edvardsen - Finn Rasmussen
-319
101 Heidi Quist Nielsen - Per Quist Nielsen
-336
102 Ole Vøgg Veje - Peter Boel Nielsen
-348
103 Erik Mortensen - Birger Madsen
-356
104 Tanja Friis Jensen - Henning Friis Jensen
-369
105 Knud Erik Strandbæk - Jens Erik Kühlmeier
-378
106 Elsebeth Olsen - Jes Sundstrøm Brabrand
-384
107 Gerhardt Glud - Jørgen Vang Petersen
-412
108 Jens Galsgaard - Ulrik Eberhardt
-416
109 Leif Rømer - Peter Braid
-424
110 Lars Gregersen - Henrik Larsen
-494
111 Karin Høg - Ove Høg
-498
112 Kjeld Kjeldsen - Jens Kjeldsen
-561
113 Jørgen Martens - Laurids Christoffersen
-686
114 Birgitte Jørgensen - Susanne Kramhøft
-734
115 Henning Madsen - Poul Rasmussen
-761
116 Jørgen Holm - Ole Kofoed
-768
117 Allan Christiansen - Søren Pirmo
-816
118 Herluf Overgaard - Carl Erik Schumann
-832
119 Thorkild Andersen - Hans Andersen
-836
120 Henning V. Mikkelsen - Klaus Jeppesen
-843

