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Besøg af HKH Prinsgemalen _
											 DM åben par i gang

DBf og vores bridgefestival var så heldig, at HKH Prinsgemalen fandt tid til at
besøge os fredag formiddag. Han deltog i en af bronzeturneringerne, så der var
mange almindelige bridgespillere, der fik en ekstraordinær oplevelse ved bridgebordet. Prinsgemalen er jo protektor for Danmarks Bridgeforbund, hvilket har
særdeles stor betydning for forbundet.
Bridgefestivalen har nu haft over 4000 spillere i sideturneringer. Allerede torsdag
eftermiddag kunne den fjerde flaske Gammel Dansk deles ud. Deltagerantallet
er på vej mod nye rekorder. Runder vi mon gæst nr. 5000 inden festivalen slutter
søndag aften?
DM i åben par fik afviklet semifinalen over 58 spil med deltagelse af 120 par i
løbet af fredagen, og som sædvanligt var det svært at komme med blandt de 40
par, der lørdag og søndag spiller om DM i A-finalen. De fleste af favoritterne
klarede dog skærene, selvom enkelte topspillere herunder flere tidligere danmarksmestre blev henvist til B-finalen.
Hele weekenden er der BBO fra topogørene, så har du ikke mulighed for at ugle
direkte ved bordene, så er der fine muligheder for at se en god bridge hjemme
i lænestolen.
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Royalt besøg – Set udefra
af Peter Lund

Alt forløb helt fredeligt og helt uden problemer, da Vingstedfestivalen i går fik royalt
besøg. Mange planer var udarbejdet, og alt gik som forventet.

Royal ankomst til Vingstedcenteret
HKH Prinsgemalen ankom kl. 10.15 uden det
store opbud af bredskuldrede sikkerhedsfolk.
Han kom fra Gråsten, hvor den kongelige
familie for øjeblikket har sommerresidens –
kun 1 times kørsel fra Vingsted..
DBf-bosserne og vores HB-medlem Anna von
Lowzow, der er personlig ven af kongehuset,
tog imod sammen med mange pressefolk.
Første punkt på programmer var at prinsen og
Dennis Bilde skulle udfylde et systemkort.
Derefter fortsatte parret til bronze-turneringen
i Hal 2.

Chokerede svenskere
Ved det første bord var der to unge svenske
spillere, der fik et chok. De sad helt fredeligt,
og ventede på det første spil. Pludselig var alt
kaos. Deres modstandere forsvandt. I stedet
satte Prinsgemalen og Dennis Bilde sig ned
ved bordet. Fotografer, journalister og TV
omringede dem. De unge kunne næsten samle
sig sammen til at tage kortene ud af mappen.

Ø-V blev fanget
HKH Prinsgemalen og Dennis blev nr. 17 i
turneringen – ud af 82 par. Her er et af deres
gode spil:
26
Ø/Alle

Nye modstandere til unge svenskere

De to unge var Hans-Inge Magnussen og
Magnus Wegestål fra Malmø. De blev så
befippede, at de i det første spil svigtede
kulør, men det blev klaret ved bordet uden
TU-leder.
-”Vi har en fin historie at fortælle, når vi
kommer hjem”.

Ros til bridgeugler
Bridgen forløb helt planmæssigt. Nye modstandere blev venligt budt velkomne og kunne
snart efter slappe af i det fine selskab.
Turneringen var på 30 spil, og lidt efter kl. 15
var der frokost i restauranten.
Under frokosten fortalte Prinsgemalen, at
bridgeuglerne havde været meget tilbageholdende, og ikke nær så anmassende, som
han havde været ude for ved andre lejligheder.
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Efter doblingen fra Prinsgemalen var ØV
uhjælpelig fanget. Udspil ♠E og afvisning
med ♠10. Skift til hjerter til EK, spar til
kongen, hjerter til trumf, ♠D og modspillet
skulle stadig have stik for ♣E og ♦D: tre ned
og 800 blev på barometeret belønnet med en
delt top: +39 ud af 40 mulige.

Kl.16.30 havde den royale chaffør kørt kronebilen frem og så gik turen tilbage til Gråsten.

Reserveret

På 1. sal var der reserveret et toilet til HKH
Prinsgemalen. Det blev kun brugt én gang.
Senere valgte han at vaske hænder sammen
med de almindelige bridgespillere.

På vej mod en top

- Jeg kommer gerne igen
af Peter Lund

HKH Prinsgemalen og Bulletinens hofmedarbejder

-”Jeg har haft en meget fin dag. En meget dygtig makker og fine forhold omkring bridgen. Det har
været en fornøjelse.”
Det var HKH Prinsgemalens reaktion, da Bulletinen fik et eksklusivt interview med ham efter
bronzeturneringen fredag med den 22-årige Dennis Bilde som makker.
Prinsgemalen har spillet bridge siden han var 6½ år: -”En lidt senere start end en af mine unge
modstandere, der fortalte at han havde spillet bridge siden han var 6 år og 2 måneder”.
Hvad foretrækker De? Rubberbridge eller turneringsbridge?
-”Helt klart turneringsbridge. Det er mere interessant og en større udfordring. Vi arrangerer ofte
turneringer for 3, 4 eller 5 borde. Det er konkurrence-elementet, der er vigtigt for mig mig”.
-”Bridge burde tiltrække mange flere unge. I stedet for at sidde alene ved en computer kommer de
ud og møder andre mennesker. Bridge er et meget socialt spil.”
Ser vi Deres Kongelige Højhed til bridge i Vingsted en anden gang?
-”Det afhænger af min kalender. Den er næsten altid overfyldt. Men hvis det er muligt, så kommer
jeg meget gerne en anden gang. Det har været en fornøjelse at spille her i dag – flinke modstandere
og en fantastisk makker.”

Postnumre
Af Charles

Kristoffer Rasmussen fra Juniorkommitteen
har haft travlt på de seneste bla. med at skaffe
sponsorstøtte til vore juniorer, og det er gået
helt godt. Stoffer var naturligvis også på plads
på junioraftenen, der også skæppede godt i
kassen. Han fortalte uopfordret om dette spil.
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Stoffer havde
angiveligt
kigget
på
zonestillingen, men stemningen var jo fin
over midnat. Tias i syd viftede med det røde
kort, og han mente jo nok, at der var optræk
til et postnummer. Han fik for så vidt ret!
Søren Bilde kridtede let 11 stik og noterede
750 ☺

Vinderne af Vinoble Open luftede den
sydjyske specialkonvention, PK konventionen
mod os, fortalte Torben Bentsen med et smil i
den ”skæve” afdeling ☺
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Udspil E
2 viste 9 kort i major/minor. Øst fik to
klørstik. Regning: -1400!
Mogens Rerup måtte bruge to hænder for at
tælle beterne ☺

Glimt fra semifinalen
af Ole Berg

Fra begynder til rutineret
Mathilde Kruse og Rasmus Kolding deltog i
Begynder-DM ved Vingstedfestivalen 2011.
her blev det til en flot andenplads, efter at de
igennem hele turneringen havde ligget side
om side med de senere vindere.
I år kan de så ikke spille begynder-DM, men
hvad gør det, så sørger man da bare for at
kvalificere sig til det rigtige DM.
Vi skal se et spil der viser, at en sæsons
træning kan give noget, fx en god
fornemmelse for hvor der er ekstra stik at
hente:
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Mathilde har passet vintertræningen

Syd

Mathilde kunne se, at hvis makker havde
noget klør, så ville det under alle
omstændigheder sidde i plads. Men hvis nu
bordet havde bare tre klør, så ville makker
kun have to. Derudover tydede meldeforløbet
på, at det nemt kunne være en 5-3 fit, således
at makker nemt kunne have tre trumfer.
Analysen, og udspillet, sad lige i øjet.
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Inde på ♥K fortsatte Mathilde med endnu en
klør, og inde på ♥E kunne hun give makker en
trumfning. ♦E løb ingen steder, og en bet gav
+52 på barometret, ud af 59 mulige.

Rasmus
Kolding

Sejr til Sejr
Sejr Andreas Jensen er en spiller der tit ser
muligheder i kortene, som ingen andre kan få
øje på. Sommetider går det galt, men andre
gange sidder stødet lige i solar plexus på
modstanderne:
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Udspil: ♣7

Udspillet blev trumfet, og ♦4 blev sendt af
sted. Syd dykkede, og Sejr gættede rigtigt ved
at bruge kongen.
En spar gik til kongen og esset, og Syd
fortsatte bedst muligt med en hjerter til
kongen og esset. En spar blev trumfet i
bordet, og en klør trumfet hjem. Sejr trak nu
alle trumferne undtagen én. Modspillerne var
ikke lige med på, at spilfører havde sidefirfarve i den anden major, så de kastede hver
en spar. Nu kunne Sejr spille ♠9 og da de
sidste to spar sad 1-1 var ♠8 rejst til det 11.
stik. +26 på barometret.
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Udspil: ♥D
Mathias fornemmede, at han var skævt ude i
2♥ doblet. Han vidste, at havde makker haft
ruder, havde han kunnet passe 2♦, så han
mente der var odds for, at makker havde
noget i de sorte farver. En fantasifuld SOSredobling blev sendt af sted, og lykken stod
den kække bi, da makker havde 5-farve i spar.
’
2♠ blev behørigt doblet, men mere end én bet,
til -100, kunne det ikke blive til. Mathias’
fantasifulde og heldige melding blev belønnet
med +24 på barometret.

Den kække bi

En oplagt SOS-redobling
Normalt er en SOS-redobling noget vi bruger
når vi vil flygte fra makkers tåbelige
indmeldinger. Mathias Bruun har fundet en ny
anvendelse: Han benytter dem til at flygte fra
sine egne tåbelige meldinger.

En god strafdobling
Når der spilles bridge i felter med stærke
spillere, er det ikke så tit man kan strafdoble,
fordi modstanderne har dummet sig.
Mulighederne for strafdoblinger opstår, når
modstanderne har meldt hårdt, og man kan se
at kortene sidder skidt for dem.

Mere humor
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Jeg spurgte de seneste vindere, Steen Schou
og Frederik Mørk, om de kunne give mig et
spil, hvor de havde spillet godt.
Steen Schou kigge op på mig: ”Kan du ikke
bare nævne et spilnummer?
Nåh, det lykkedes mig da at vride at spil ud af
dem:
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H.C. Nielsen kunne se, at modstanderne
sandsynligvis var ude i strid modvind, og at
kortene sad skidt for modstanderne, så han
fandt en fin dobling af 3ut frem.
Modstanderne gjorde deres bedste ved at
flygte til 4♣, der trods alt kun gik -300. det
gav dog stadig NS +22.
God humor
Jeg blev som turneringsleder tilkaldt til et det
bord, hvor Niels og Mads Krøjgaard spillede.
De var kommet lidt ind i et fint meldeforløb:
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Meldeforløbet i sig selv fejlede ikke noget.
Problemet var bare, at det var et spil fra en
forkert runde, der var blevet fundet frem. Jeg
fortalte spillerne, at de skulle spille de rigtige
spil, og at jeg så ville instruere dem, når de
nåede til spillet ovenfor.
Mads replicerede: Jeg går ud fra, at det
hjælper lidt, at jeg ikke har set mine kort?
Jeg fortalte ham, at jeg troede på ham, men at
det desværre ikke hjalp.
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Udspil: ♥K!
2♦ var hvad Frederik Mørk selv beskrev som
en ”Terror-Multi”, dvs. en ukendt 6-farve i
major og 4-8 point.
2ut viste 15-18, 3♣ var Amerikansk Stayman,
3♦ viste mindst en majorfarve, og 3♥ viste at
svarer havde spar.
Spilfører stak udspillet med esset.
Udspillet lignede ikke en god start for
modspillet, men det fik ikke Frederik til at
give op.
Spilfører trak ruder konge og kneb i ruder,
hvor Frederik kom ind på damen. En lille
hjerter tilbage rejste farven, og da spilfører
senere hen kneb i klør, kunne Frederik
indkassere sine hjerterstik til -3. +53

						

Nyt udefra

							

af Charlotte Koch-Palmund

Musik
Når professor, hjerneforsker og kontrabassist
Peter Vuust underviser, beder han ofte de studerende spille nummeret ’Lawns’ med jazzpianisten Carla Bley.
”Lawns betyder ’plæner’, og når jeg spiller
det nummer, ser jeg altid et fantastisk billede af
en græsplæne. Jeg bruger den i undervisningen,
fordi jeg tror, det kan være godt for de studerende
ikke kun at tænke i akkordskift, men også i billeder”, siger Peter Vuust.
Både som forsker og som musiker oplever
han en tæt sammenhæng mellem lyd og billede.
”De fleste mennesker hører musik for at blive
stimuleret følelsesmæssigt. Det er musikkens
eksistensberettigelse”.
I hjernen har det lydlige og det visuelle hver
sin plads. Det lydlige sidder i tindingelappen
og det visuelle i nakkelappen. Men når vi hører
musik, aktiverer det lydlige noget visuelt, og vi
begynder at se billeder.
”Når jeg holder foredrag, spiller jeg tit en
bestemt reklamefilm og beder folk have lukkede
øjne. Og som regel gætter folk, hvad billederne
handler om, før de har set filmen. Fordi lyden
skaber billeder”.
Tossede spørgsmål
De danske rejseguider på charterferiemålene må
lægge ører til de mest besynderlige spørgsmål.
Turengårtil.dk har ringet til nogle af landets største rejseselskaber og fået de pudsige spørgsmål,
som gæster har stillet. Her er et udvalg:

Luksus
bridge i
Belek

”Ved du, hvor langt der er til horisonten?”
”Er det mon okay for politiet, at jeg tager et samuraisværd på 160 cm med hjem i flyet?”
”Er der nogle seværdigheder i Egypten”
”Hvad skal vi gøre? Vores kondom er sprunget!”
En familie kontaktede guiden og ville vide, om
selskabet kunne mindske bølgernes kraft, da de
gerne ville have deres små børn med ud og bade.
En anden gæst sms’ede til en guiden: ”Kan du
sende noget toiletpapir op til mit toilet? Sidder
her nu.”
Varm luft
Mens mange danskere måske savner det varme
vejr, volder varmen store problemer andre steder
i verden.
På Grønland har det været meget varmt over
Indlandsisen i forhold til det normale.
Den 11. juli målte vejrstationen Summit, som
ligger på Indlandsisens højeste punkt i ca. 3200
meters højde, hele 2,2°C varme. Det er meget i
denne højde, især set i lyset af at is har en relativ
stor albedo (evne til at reflektere sollys og dermed til ikke at blive opvarmet).
Varmen har medført en stor afsmeltning fra
iskappen. Dette har fået katastrofale følger for
den lille by Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord),
som ligger kun ca. 25 kilometer fra foden af
Indlandsisen.
Normalt er der en bro, der deler byen op
i den nordlige og sydlige del. Men den store
afsmeltning over Indlandsisen har frigivet så
store vandmasser, at broen er blevet revet væk
af vandet i en flod.

Forkæl dig selv med denne
luksuriøse bridgerejse til
det skønne Tyrkiet.
Afrejse
24. marts
2013

Ring 96 27 37 77 eller bestil på
www.bravotours.dk/
gruppelaserrejser/tilmelding-til-grupperejser/

Pris 1 uge med Ultra All Inclusive
pr. person kr. 8.698

6 – 1 til Turneringslederne
af Peter Lund

Turneringslederne har været tilkaldt mange tusinde gange i løbet af de første 8 dage
af festivalen, men kun 7 af deres afgørelser er blevet appelleret til en MAK (Mundtlig
Appel Komite) – og stillingen er 6-1 til turneringslederne.
Her er en af de mere usædvanlige sager:
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3) Syd skal bore mere i forklaringerne for at
beskytte sig selv.
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2♦: En helt almindelig Multi
2♠: Her forklarede Vest – på spørgsmål fra
Syd – -”Jeg er helt blæst i hovedet. Det er
udgangsinvit, hvis jeg har spar”.
Så passede Syd. Vest flyttede til 3♥ - og alle
passede.
3♥ gik en ned, men 50 til NS var en medbund.
De kunne selv vinde 10 til 12 stik i en ♠kontrakt.
Efter spillet blev TU-leder tilkaldt. Der er tre
elementer i sagen.
1) Den forvirrede Vest har selvfølgelig
forklaret forkert. 2♠ var gameinvit overfor en
♥-hånd og ikke overfor en ♠-hånd.
2) Inden udspillet skal Øst tilkalde TU-leder
og oplyse: Min makker har forklaret forkert.

Tre punkter
Lad os se på de tre punkter:
1) Klar fejlforklaring.Ingen diskusion om det.
2) Hvis Øst – som lovene påbyder – havde
tilkaldt TU-leder, så havde Syd – der afgav
den afsluttende pas – fået mulighed for at
ændre sin melding og måske bringe NS på
sporet af deres egen game.
3) Syd undlod helt at beskytte sig selv ved
hverken 1. gang eller 2. gang at bore lidt mere
i forklaringerne. Hans pas til 2♠ er mærkelig.
På trods af forklaringen ville mange doble
eller melde 3♦.
Turneringslederen lod resultatet stå ved magt
med begrundelsen, at Syd ikke havde gjort
tilstrækkelig for at beskytte sig selv.
Appelkomitteen var enig, men undersøgte om
der var paragraffer, der kunne udnyttes til en
specialstraf til ØV, der trods alt havde begået
2 lovbrud.
Dommen: Resultatet står ved magt og ingen
straf.

En tabt sag

Bossen

Den ene sag som TU-lederne tabte var i
Bronze B. Nord åbnede med 1♣ og Syd
alerterede. Der blev spurgt, og det urutinerede
par forklarede: ”-Vi har 5-5 i major”.
Syd mente selvfølgelig: -Vi åbner med 5farve i major (hvorefter 1♣ kan være på 2-3
kort).
Derefter gik kiksede ØV deres meldinger og
mistede deres ♥-fit.
TU-lederen dømte fejlforklaring, og gav ØV
deres ♥-kontrakt.
Afgørelsen blev appelleret til MAK, og her
var indstillingen igen, at Øst ikke havde gjort
tilstrækkeligt for at beskytte sig selv. Blot at
tro for alvor at 1♣ viste 5-5 i major hos et
urutineret par var meget usandsynligt.
Dom: Resultatet ved bordet står ved magt.

International praksis
Begge disse afgørelser følger den praksis,
som jeg flere gange har oplevet i internationale appelkomitteer. Her bliver der - med
rette - lagt stor vægt på, at spillere, der får en
mulig fejlforklaring, har pligt til at beskytte
sig selv. Man kan ikke blot læne sig tilbage
og forvente, at turneringslederne senere vil
træde hjælpende til. Spørg en gang mere, hvis
du er i tvivl!
Der er dog også en tendens til, at internationale appelkomitteer desuden – efter min
mening lidt for ofte - følger op med en automatisk straf til den fejlende side – selv om de
får ret. Det har jeg flere gange argumenteret
kraftigt imod.
I den første sag ville ØV give vis have fået en
straf – og vel ikke helt urimeligt i dette
tilfælde. I den anden sag er det en ren
mundtlig utydelig forklaring, der selvfølgelig
ikke bør straffes.

Chefturneringsleder Jacob Duschek står for
den tekniske udarbejdelse af alle appellerne
med meldeforløb og forklaringer fra begge
sider. Han assisterer også MAK med vejledning om lovspørgsmål, mens bridgemæssige
vurderinger overlades til ”eksperterne” i
MAK’en.

Lørdag den 14. juli

10.30 _ 14.30
14.00 _ 22.45
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00

Dagens program

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

Hal 2
Hal 1
Hal 2
Hal 2

Gæst nr. 4000
En dag tidligere end i 2011, og i forbindelse
med Vejleaftenen, satte Harry Frandsen fra
Fjends sig til spillebordet i B-rækken, og
blev derved gæst nr. 4.000, hvilket udløste
en flaske Gammel Dansk fra vores sponsor.
Flasken blev overakt af festivalorganisatør
Per Egelund (t.h.)
Harry havde de foregående dage deltaget
både i BridgeMatekurset og i det nye turneringslederkursus, og Harrys kone Jette var
netop kommet til Vingsted, for at de sammen
kunne spille i et par turneringer.

indbyder til

GULDTURNERING

Tid: 8. september 2012, kl. 9.30 – 18.00
Sted: Vanggaardcentret, Paludan Müllersvej 26, 8200 Aarhus N.
Turneringsform: Kvalifikation om formiddagen, finaler i styrkeinddelte rækker efter frokost.
Flotte præmier og guldpoint.
Tilmelding: Senest 6. sept. 2012 på Distrikt Østjyllands hjemmeside eller på mail: aabk@aarhusbridgeklub.dk
Pris: 300,- kr. inklusiv frokostbuffet, te og kaffe

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *
Aarhus Bridgeklubs program 2012-13:
Mandag kl. 13.00-17.00
Mandag kl. 13.15-16.00
Mandag kl. 19.00-23.00
Tirsdag kl. 09.30-13.15
Onsdag kl. 18.30-22.45
Torsdag kl. 19.00-23.00
Torsdag kl. 19.00-21.45
Få flere informationer på

Eftermiddagsbridge
Undervisning, bridge 1+2
Turneringsbridge
Formiddagsbridge
Hyggebridge, med 30 min. undervisning.
Elitebridge - deltagelse via kvalifikation.
Undervisning, bridge 1
mail: aabk@aarhusbridgeklub.dk eller på www.aarhusbridgeklub.dk.

Et svensk festivalindtryk

Jeg fik denne hilsen fra Mats Nilsland, og den er sidenhen blevet sat på det svenske bridgeforbunds
hjemmeside. I får lige chancen for at læse med og samtidig træne lidt i svensk. HKP
I årets Danish Open deltog 18 lag i A-serien och
81 lag i Vinoble Cup där man spelar om en plats
i kvartsfinalen. Vinnarna kan dock välja att inte
spela slutspelet.
Från Sverige deltog laget Nilslands Sväklinger (ungefär svagheter) med juniorerna Johan
Karlsson_Daniel Gullberg, nygamla Mats Nilsland_Simon Hult och sist men inte minst Kjeld
Hansen_Henrik Kruse Pedersen från Danmark.
I kvalet gick det tungt för de våra första dagen
och först på slutet av dag 2 hittades formen och
laget kunde bekvämt avancera till kvartsfinal på
plats 5.
I kvartsfinalen blev vi valda av ett av favoritlagen, One Eyed Jacks, anförda av Ole Raulund.
Efter strålande spel av alla juniorer vann
svenskarna med 78-27 efter underläge i halvtid
med 20-26. I första halvlek hamnade Simon i 4
sp på följande giv.
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>A1063
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# AK1032			
¤ J1087			
> --				
< 7654			
			
			
			
			

#J75
¤6543
>9854
<J3

#-¤ AK2
> KDKn72
< AKD98

Efter en stark klöver av mig blev det ett nytt budläge där Simon trodde att jag hade stöd i spader
och jag trodde Simon hade fler spader.
Klöver 10 kom ut och Simon tackade artigt
för träkarlen. J
När röken hade skingrats hade Nord slutspelats ett par gånger och Simon kunde skriva in
620 i protokollet! Naturligtvis 13 imp ut eftersom
samtliga 7 par i kvartsfinalerna bjöd 6 klöver men
som Simon sa minus 13 är bättre än minus 16.
I semifinalen ställdes vi mot kvalets vinnare
och även de kommande slutsegrarna.
Paul Clemmentsen, Andreas Marquardsen,
Anders Hagen, Jonas Houmöller, Maria Rahelt
Det fina spelet fortsatte och när 5 givar återstod av matchen hade vi en ledning med 40 imp.
Bridgeguden vill dock inte ge oss segern den här
gången utan ett flertal danska chanstagningar
och några dåliga gissningar från vår sida gav
danskarna segern med 2 imp.
På allra sista given spelade Johan och Daniel normala 4 HJ på 4_4. Trumfen satt 5_0.
Vid andra bordet visade Anders Hagen inte sitt
fyrkortsstöd och man hamnade i 3 NT som inte
gick att straffa.
Otur kanske men bra gjort av våra motståndare. Juniorerna var förstås en aning deppade
eftersom en finalseger givit fina 15 000 DKK.
Men bra gjort ändå.
Den danska bridgefestivalen rekommenderas
till nästa år för dem som har tid och lust.
					

Mats Nilsland

Nilslands Sväklingar: Simon Hult, Johan Karlsson, Daniel Gullberg, Mats Nilsland, og Henrik Kruse
Petersen. Kjeld Hansen var fraværende ved fotograferingen,

Et surt opstød fra TL’erne
af Ole Berg

En ulden sag

Forebyggende arbejde

Det var med blege ansigter, at vi
turneringsledere læste torsdagsbulletinen,
hvor der blev beskrevet en hændelse fra
Seniorpar.

Nogle vil måske mene, at det er en kende for
pernittengryn at hænge sig i den slags
detaljer. Men vi er som turneringsledere altid
opmærksomme på muligheder for at lave
forebyggende arbejde.

Jeg citerer:
”Alt var normalt i meldingerne, men inden
udspillet sagde Ole Wagener, (der sad og
fumlede med ♠10) : ”Det ligner vel 10 stik?”
Det var ØV med på. Kortene blev lagt i
mappen og de gik videre til næste spil.”

Desværre har vi endnu ikke fået bygget nogle
får.

Sådan en udtalelse får enhver fuldblods
turneringsleder til at tage ladegreb på sin
lovbog og citere §72:
”…deltagernes vigtigste mål er at opnå en
bedre score end andre deltagere…”
Det er derfor ikke lovligt at opgive håbet om
det 11. stik, blot fordi man kan få
modstanderne med på spøgen.
Nu er vi turneringsledere jo servile og
servicemindede, så vi bringer beredvilligt et
godt råd:
Vent med at lave aftalen til efter at det blinde
udspil er vendt. Så ryger aftalen ind under
§69, idet det betragtes som et krav på et antal
stik, som modstanderne har accepteret.

En turneringsleder der har opdaget at spillerne ikke
gør som han siger

Resultatet af Åbenpar semifinale
1 Frederik Mørk - Steen Schou

1023

37 Henrik Rübner Petersen - Michael Rübner Petersen

187

2 Morten Lund Madsen - Jonas Houmøller

682

39 Henrik Friis - Thomas Mørkeberg

177

3 Carsten Klemmensen - Aage Kristensen

589

40 Peter Boel Nielsen - Poul Bo Madsen

166

4 Camilla Bo Krefeld - Johan Hammelev

571

41 Lars Frost Mathiesen - Niels Foged

140

5 Otto Dahl - Erik Brok

548

42 Christian Snabe - Bo Brink Laursen

126

6 Arne Bjerg - Jørgen Madsen

525

43 Ulrik Zeeberg - Henrik Røn

111

7 Peter Schaltz - Dorthe Schaltz

522

43 Andreas Andersen - Ib Axelsen

111

8 Hans Chr Graversen - Flemming Madsen

488

45 Nis Rasmussen - Lars Nielsen

109

9 Flemming Bøgh Sørensen - Henrik Kruse Petersen

460

46 Bo Tholander - Karsten Andersen

106

10 Preben Mohr - Olof Malmros

458

47 Jesper Bechsgaard - Lars Ugilt Jensen

100

11 Mikkel Larsen - Sejr Andreas Jensen

441

48 Martin Markvard Knudsen - Lars Kirkegaard Nielsen

96

12 Poul Frederiksen - Mikael Velschow-Rasmussen

424

49 Hans Werge - Axel Wittig

94

13 Niels Krøjgaard - Mads Krøjgaard

421

50 Kate Reiter - Karin Risom

89

13 Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg

421

50 Søren Larsen - Helge Hesselberg

89

15 Mathias Bruun - John Norris

402

52 Henrik Kristensen - Lars Underbjerg

87

16 Martin Kolling Jensen - Søren Jørgensen

385

53 Jan Pedersen - Nils Mønsted

86

17 Henning Østergård - Mads Eyde

374

54 Kim Nielsen - Lars Venø Jakobsen

85

18 Knud Aage Boesgaard - Hans Christian Nielsen

367

55 Vagn Søndergaard - Niels Nymark

84

19 Dan Nybo Jensen - Ture Rademacher

360

56 Chris Nielsen - Uffe Pedersen

70

20 Michael Hvass Miller - Paw Algran

344

57 Thomas Egedgaard - Kristoffer Rasmussen

67

21 Niels Henriksen - Hans Kristian Sørensen

337

58 Ulla Zeeberg - Flemming Poulsen

60

22 Bjarne Hansen - Svend Brassøe

333

59 Flemming Danielsen - Henrik Frydenlund

58

23 Per Nielsen - Palle Rasmussen

314

60 Per Gaunø Jensen - Jesper Kragh

50

24 Ginette Blansjaar - Erik Christensen

289

61 Peter Bang Knudsen - Jacob Øland

48

25 Poul Clemmensen - Andreas Marquardsen

288

62 Jane Norgren - Lars Søgaard

33

26 Erling Munk Nielsen - Peter Jacobsen

271

63 Kaj Rosell - Jørgen Anker Pabst

26

27 Flemming Haag - Flemming Øster

268

64 Eivind Sveinbjørnsson - Ivan Abel

16

28 Stig Werdelin - Sigurd Lauge Pedersen

260

65 Helle Simon Elbro - Steen Mølgaard

-13

29 Stense Farholt - Henrik Caspersen

257

66 Martin Hilmer Jensen - Michael Ankersen

-31

30 Preben Schmidt - Morten Skovsted Eriksen

255

67 Jørgen Edvardsen - Finn Rasmussen

-33

31 Erik Lund - Frank Paaskesen

234

68 Mads Kirstan - Flemming Jørgensen

-36

32 Dorte Cilleborg - Dennis Bilde

233

69 Peter Enevoldsen - Ole Hvingelby

-57

33 Lars Lund Madsen - Thomas Vang Larsen

232

70 Hans Peter Sonne - Gert Hansen

-64

34 Villy Christensen - Bo Jensen

229

71 John Ohmeyer - Olav Thomsen

-87

35 Jes Sundstrøm Brabrand - Sune Groes

216

72 Kim Bo Petersen - Kenneth Michael Madsen

-109

36 Gerd Hansen - Eddie Nielsen

197

73 Nell Rindahl - Thomas Svendsen

-111

37 Jesper Gad - Øjvind Hulgaard

187

74 Flemming Bybjerg - Niels Peter Meldgaard

-119

75 Morten Køhler Jensen - Bjarne Mortensen

-120

98 Paul Kriser - Svend Jørgensen

-306

76 Susanne Kramhøft - Sebastian Mygh

-125

99 Steffen Kristensen - Bent Jakobsen

-333

77 Rudi Bjerregaard - Olaf Ries

-134

100 Kirsten Schou - Verner Schou

-339

78 Peter Qvist - Christian Larsen

-136

100 Henrik Ibsen - Jørgen Sonne

-339

79 Mads Krogsgaard - Maria Dam Mortensen

-143

102 Jakob Binder - Kasper Binder

-344

80 Bodil Nielsen - Hans Nielsen

-146

103 Torben Kelså - Carsten Lysdahl

-349

81 Wladimir Sidorenco - Lars Rathje

-149

104 Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen

-356

82 Ulrik Eberhardt - Jens Galsgaard

-160

104 Heidi Quist Nielsen - Per Quist Nielsen

-356

83 Maria Rahelt - Morten Bilde

-161

106 Kirsten Bræstrup - Torben Sværke

-382

83 Pia Knak Jacobsen - Steen Jacobsen

-161

107 Mie Bøving - Peter B Hansen

-410

85 Torben Dalsgaard - Niels Kristian Kristensen

-169

108 Henning B. Jørgensen - Peter Mørck

-417

86 Pia Larsen - Jan Petersen

-188

109 Helle Bergmann - Tommy Schmidt Elholm

-437

87 Michael Soetmann - Henrik Carstens Laursen

-190

110 Stig Meno Farholt - Peter Jepsen

-438

88 Jakob Baden - Erik Skovfoged Olsen

-209

111 Kurt Christensen - Valur Mørk Valsson

-487

89 Axel Koefoed - Peter Braid

-216

112 Mikkel Grønnegaard - Geert Grønnegaard

-502

90 Jørgen Priess - Svend Haaning

-220

113 Karin Bech - Jane Nielsen

-547

91 Anders Hanberg Sørensen - Palle Herskind

-226

114 John Maagaard - Karsten Hansen-Nord

-603

92 Kim Nørgaard Nielsen - Birgitte Rønn

-229

115 Inge Marcussen - Egil Olesen

-606

93 Johan Bayer - Henrik Erndahl Sørensen

-233

116 Christian Hollesen - Steven Sidelmann Basnov

-631

94 Karl Johan Nielsen - Elly Berthelsen

-243

117 Mathilde Kruse - Rasmus Kolding

-695

95 Jens Abildgaard Jensen - Torben Jakobsen

-262

118 Thomas Lynggaard - Eli Christensen

-706

96 Lone Kiær - Nadia Bekkouche

-287

119 Birgit Brix - Erik Madsen

-939

97 Peter Frigaard - Zhou Liu

-296

120 Jørgen Holm - Helge Rasmussen

-1139

