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Velkommen til Festival 2012

Kære bridgespillere, kære festivalgæster.

Så er det atter tid for udfoldelse af bridgespillet under hyggelige
rammer.
Intentionen bag den danske bridgefestival er at forene konkurrence
og hyggeligt samvær.
Uanset om du deltager i DM-finaler eller i nogle af de mange sideaktiviteter, så er målet det samme: Det gælder om at tage så mange
stik som muligt i en venskabelig atmosfære.
Årets udgave er den 8. bridgefestival. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre konceptet. I år har vi således integreret en begynderfestival som
del af arrangementet. Tag godt imod de nye spillere !
Har du ideer til at gøre Dansk Bridgefestival endnu
bedre, modtages disse med kyshånd. Lad et ord falde
i informationen eller til en af de mange frivillige
hjælpere. Og så vil jeg da også her benytte lejligheden til at rette stor tak til alle jer, der gennem denne
frivillige indsats gør festivalen mulig.
Henrik Friis,
formand for DBf

Hjertelig velkommen alle sammen til
Dansk Bridgefestival 2012.
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Spil bare løs _
vi er klar til skrive ...
For ottende år i træk tager vi hul på Dansk
Bridgefestival og lukker traditionen tro op med
nummer 1 af den daglige bulletin, der hver morgen serveres ved morgenbordet og i Informationen i forhallen. Bulletinen er helt gratis, og den
lægges som tidligere på www.bridgefestival.
dk _ hele bridge-Danmark kan læse med over
skulderen, og alle kan følge med, selvom de ikke
er i Vingsted hele festivalugen.
Vi ser igen frem til en festival, der har bud til alle
bridgespillere og gæster,
og som ud over det rent
sportslige giver god plads
til mange sociale oplevelser,
både inden- og udendørs. Nyd derfor bridgen,
nyd makker og modstandere, nyd centret, nyd
naturen og nyd fællesskabet.
Der er ikke medaljer og mesterskaber til alle
deltagere, men alle skulle helst have en række
gode oplevelser med hjem. Det vil den store stab
af frivillige hjælpere gøre sit yderste for at sikre,
men du må selv hjælpe til!

Gratis bulletin til dig
hver eneste morgen

Vi er et godt sammensat team i bulletinstaben,
og vi kan sagtens fylde bladet med spil, men de
bedste spil er dem, du kommer med! Hvis du
vil bidrage til en god bulletin, så kom fluks med
et spil (godt/dårligt, sjovt/trist,
uheldigt/heldigt) eller en sjov
historie fra festivalen.
Har du et spil, er det lettest
for os, hvis du på forhånd på en
lap papir skriver meldinger og
spilforløb samt navne på spillerne. Du finder en
af os ved bordene eller i bulletinrummet på 1.sal
i „Tårnet“, værelserne 15 og 16. Bidrag kan også
afleveres i Informationen.
Ud over undertegnede har vi her på redaktionenen på deltid skribentstjerner som Ole Berg
Kristensen, Charlottte KochPalmund og Flemming BøghSørensen, der alle klar til at
skrive, fotografere og lave
layout, så du kan roligt gå i
gang med at få kortene til at
danse på bordene. Vi glæder
os til at skrive om alle dine
fantastiske bedrifter, frygtelige uheld og finurlige
oplevelser.
Rigtig god festival!
Henrik og Peter

Støt dem, der støtter
dig og din sport
Vingsted-bulletinen udkommer hver morgen
hele ugen, og den er gratis for alle deltagere. Vi
trykker et passende oplag, men lad den venligst
ikke ligge og flyde, når du har læst den _ tag den
med, eller læg den, hvor du tog den. Ved genbrug
kan vi spare på papiret.
		Alle bulletiner kan også downloades hver
morgen fra www.bridgefestival.dk
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DBf kan igen takke en række sponsorer for at
være med til at realisere Dansk Bridgefestival:
Carletti Bridge Blanding, Vinoble, Pernod
Ricard (Gammel Dansk), Dagens Bridge,
Vingsted hotel og konferencecenter,
Reinholdt Bridge, Bravo Tours og
Schweitzer.
Læs mere om vore gode sponsorer på side 18.

Bridgeforlaget _ din butik

Information og frustration
af Peter Jacobsen

Så er vi klar til at tage imod alle bridgespillerne
igen! 21 paller ting og sager er kørt fra Asminderød til Vingsted.
		Håber også, I er klar.
		Som sædvanlig er Informationen og Bridgeforlagets salg placeret sammen ude i forhallen
af Vingstedcentret.
		Vi, Morten og Peter, er begge ansat i forlaget,
og nej der er ingen af os, der har kender eller har
mødt Nick Horup (TV2-journalist, der bl.a. laver
tv om to psykisk handicappede, der også hedder
Morten og Peter. HKP). Vi får hjælp af Vivi, som
er en af de mange frivillige hjælpere, til at svare
på alle de spørgsmål, I måtte finde på.
		I informationen kan du få hjælp til at finde
dit medlemsnummer, finde dagens bulletin eller kigge og købe lige den bog, som du måske
mangler for at forfine dit spil endnu mere.
		Sidste år fik vi ryddet op i alle vores bluser
og T-shirts. I år laver vi en side på en af bogreolerne, hvor vi giver jer 50% rabat på de engelsksprogede bøger, som vi kun har en enkelt eller få
tilbage af, så kik ud til os _ du kan sikkert finde
en bog, du kan genere makker med.
		Hvad fx med bogen: “Misplay these Hands
with me”? Herlig titel ikke?
		Spillet her er ikke fra bogen, men passer godt
til titlen:
Nord / Alle

# KD9
			
¤ 64
			
> 62
			
< DT 7 5 4 2
# E B 8			
# T54
¤ E K D T 7 5 2		
¤8
> B4
µ		
> ED53
< 9			
< EKB86
			
# 7632
			
¤ B93
			
> KT 9 8 7
			
<3
Spillet er et glimrende eksempel på at kreativitet
og overmeldinger fra to makkere på samme tid
ikke er godt. Jeg sad i øst, meldingerne gik uden
indblanding:
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vest

		
1¤
2> 2
4< 3
4ut 5
7ut

nord

pas
pas
pas
pas
pas
pas

øst

1<
1ut 1
3>
4> 4
5> 6
pas

1. 15_17 hp. Hverken fordeling og styrke passer.
2. X-y-sans.
3. Klørstøtte! Sleminvit.
4. Cuebid.
5. RKCB 1430.
6. 3 esser inkl. <K.

syd

pas
pas
pas
pas
pas
pas

Udspil: en spar fra Syd.
		Et hurtigt overblik, når makkers kort rammer
bordet _ sikke en l…. kontrakt. Temperamentet
løber af med mig, og jeg stikker lynhurtigt med
#E. >K og <D i plads tænker jeg. Så i stik 2
spiller jeg >B (Zia: ”Når ikke de dækker, har
de den ikke”), op på >E. Syv hurtige hjerter, og
med fire kort tilbage, hvor jeg i øst havde gemt
<EKB8. Klør til esset og 2 beter til en ren bund.
Spillet tog vel 30 frustrationssekunder, hvorefter
Nord venligt smågrinende sagde: ”Du havde mig
ellers”.
		Han var skviset ned til #D og <Dxx, så jeg
skulle bare have knebet i klør og taget min velfortjente top. J
		Har du brug for at komme af med din frustration, er du også velkommen til at komme ud
i Informationen . Vi lover dog ikke, at vi ikke
giver spillet videre til de spilhungrende bulletinfolk, Ole, Peter (mon han har mødt Nick) og
Henrik.

Vinderglimt fra 2011
af Henrik Kruse Petersen
Hvem vandt egentlig de fine DM-titler sidste år?
Ja, vinderne kan sikkert godt huske det, men for
os andre kan det være svært at erindre, når der
nu igen er gået en sæson med mange interessante
bridgeoplevelser. Vi snupper derfor traditionen
tro en rundtur blandt sidste års store turneringer.
Spillene og og en pæn del af teksten er sakset fra
sidste års bulletinenr og fra vores blad Dansk
Bridge.
Bridge/golf
Bridge/golferne smugstarter altid festivalen med
at mødes ved de grønne borde fredag aften, inden resten af det bridgelystne folk ankommer til
Vingsted. Der dystes over tre dage i to sektioner
med bridge og to runder med golf, inden man ved
hjælp af et snedigt udregningssystem kan udråbe
de samlede vindere.

Her ses de mange glade præmietagere i solskin
ved afslutningen på Gyttegårds Golf Klub

Bridgen blev vundet af Mads Grove_Henrik
Norman Hansen. Præmien fik Morten Andersen
_Klaus Adamsen dog for andenpladsen, idet man
kun kan vinde i en præmiegruppe, mens golf blev
vundet af Sofie Koch-Palmund_Rikke Justesen.
		Den fineste præmie, kombineret bridge/golf
blev vundet af Mads Grove_Henrik Norman
Hansen. Mads og Henrik førte turneringen
næsten fra start til mål, så de var velfortjente
vindere. På andenpladsen kom Erik Brok_Søren
Frandsen og på tredjepladsen Dennis KochPalmund _Knud Harries.
		Vi skal se de samlede vindere i et givtigt
modspil:
4

		vest            nord
Henrik
Normann

		
pas
pas
pas

Richard
Madsen

1#
2¤
3ut?

     øst           syd
Mads
Grove

pas
pas
pas

Mette
Madsen

2<
2ut
pas

Det var hårdt af Nord at hæve til 3ut, og Mette
var sat på en urimelig hård opgave. Der kom >7
ud til esset, spar hjem til kongen og hjerter til
9’eren og damen. Ruder til knægten og damen
og >10 tilbage til kongen. På de to ruder havde
Syd kastet klør fra bordet, og det kom til at koste
et ekstra undertræk. Syd spillede ¤8, der fik lov
til at løbe rundt, fulgt af ¤B til kongen og esset. Da der nu blev spillet klør fra bordet, kunne
Mads stikke op på <E, trække to ruderstik og
spille sig fri i spar. hvorefter modspillet skulle
have sidste stik på #D. To ned og +18, men selv
én ned havde givet vinderne +14.
DM for begyndere
Dette DM var en nyskabelse ved festivalen. Over
hele landet var der spillet heats for begyndere
(max. 2 års bridgeerfaring), og alle vinderne af
disse indledende turneringer spillede derefter en
finale under festivalen, hvor 30 par dystede om
DM-medaljerne. Mange gav udtryk for, at dettte
mesterskab var en fin nyskabelse, og det gentages
da også i år og bliver endda suppleret med en
særskilt begynderfestival i den sidste weekend.

Vindere blev Ib Jensen_Poul Østerbjerg (midtfor på fotoet) fra nordjylland, der i sidste runde
sneg sig forbi Mathilde Kruse-Rasmus Kolding
(t.v.). På tredjepladsen kom Olav Væversted
Nielsen_Jørgen Henius Mellergaard.

DM for skolepar
Der blev forsøgsvis også afholdt et DM for
skolepar, men fremmødet var så pauvert,
at turneringen ikke havde den store sportslige berettigelse. Der var blot tilmeldt seks par,
men da det ene par ikke mødte frem til start,
lavede man en DM-turnering for 2½ bord!
Peter Jepsen_Majka Cilleborg sluttede på førstepladsen og fik derfor festivalens absolut billigste
guldmedaljer. På grund af det ringe fremmøde,
og muligheden for at deltage i EM for juniorer
lige inden vores danske festival, spilles der ikke
om dette mesterskab i år.

DM for mixed par
Mixed par blev en meget tæt sag, der først blev
afgjort i allersidste runde. Vi skal se et spil, hvor
de senere guld- og sølvvindere mødtes tidligere
og rigtig mange point kom på højkant.
		Det lyder næsten umuligt, men da de to førende par mødtes i runde 35 (ud af 39), svingede
den sidste melding ikke færre end 68 points, og
en sjælden 4_0-sits gjorde livet surt for de senere
sølvvindere. :

Glade mixedvindere: Nadia Bekkouche_Peter Schaltz
(sølv), Ulla og Ulrik Zeeberg (guld),
Morten Lund Madsen_Dorthe Schaltz (bronze)
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vest

Nadia
Bekkouche

nord

Ulrik
Zeeberg

øst

Peter
Schaltz

				
pas
pas
2<
2>
pas
3>
4<
pas
4>
4¤
pas
4ut
5>
pas
5ut
6<
pas
7>

syd

Ulla
Zeeberg

pas
pas
pas
pas
pas
pas
a.p.

En flot meldeserie, 2< eneste krav, 2> ventemelding og derefter en række naturlige meldinger.
5> viste 0 esser, 5ut invit til storeslem, og 6<
værdier i klør.
		Der kom spar ud, og med trumferne 4_0
måtte storslemmen to ned: +/}19. Hvis Peter
Schaltz vælger at melde 7<, som den afsluttende melding, så får ØV i stedet +15 _ en
forskel på 34 points, der skal tælles dobbelt,
da det er opgøret mellem de to toppar _ en
forskel på 68 points.
		Der var i feltet to par, der meldte og vandt 7<.
Det ene var Marianne Rasmussen_Bjarke Friis
_ og de klarede det på to melderunder! Bjarke
åbnede med 1>, Syd meldte 2> (til major), 3<
fra Marianne , 3¤ fra Nord og 7< fra Bjarke! Syd
blev så overrasket over dette fantastiske spring
til 7-trækket, at hun ”glemte” at doble for at få
ruder ud til trumf: 2140 og +15.
		Toppen ØV gik til Laurence Duc_Stephan
Magnusson, der blev doblet i 7< i Vest _ og
undgik ruder ud: 2330.

Vinoble Open
Denne turnering, der er målrettet ikke-divisionsspillere, er festivalens store solstrålehistorie, idet
tilmeldingen år for år er steget voldsomt. 34 hold
i 2009, 52 i 2010, 60 i 2011, og p.t er der hele
81 hold tilmeldt.17 hold er p.t. tilmeldt i Danish
Open, og det betyder, at vi måske når 100 hold
ialt, der er i gang samtidig. På samme tudspunkt
er der endda også DM for damer samt diverse
sideturneringer. Det ligner en ny rekord for antal
spillere, der er i gang den samme dag.
		Nå, tilbage til Vinoble Open 2011. BABO
(Asger Friis) fra Vestjylland, der havde været
i front gennem næsten hele turneringen, kom i
problemer i sidste kamp. De tabte 6_24 til Kaptajn Andreas, men holdt 1. pladsen med 4 kp.
”De gode årgange” (Mogens Rerup) blev nr. 3.
		Vi skal se et hidsigt spil med vinderne, og til
en afvekling er det et tabsspil, hvor udbetalingen
dog kun blev på 2 imp:

vest

Jens
Toft

		
1<
2<
pas

nord

Ove
Sandholt

1¤
3>
pas

øst

Nell
Rindahl

D
D
D

syd

Bo
Thøgersen

pas		
pas
3¤
a.p.

Øst, der først doblede negativt _ sparvisende _
havde godt med røde skilte i meldekassen: Hun
havde brugbare røde værdier, og Ø-V måtte jo
have pointovervægten.
		Nord trumfede anden gang klør og fulgte
op med trumf til bonden og mere hjerter hjem
til esset. >10 blev ikke dækket, men stukket af
kongen, hvorpå Sandholt afgav to ruder- og et
trumfstik. Doblet i udgang og dermed en notering
på 530.
		Et sådant spil taber man sjældent på, men ved
det andet bord åbnede Asger Friis i vest med
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3ut, og pressede derved Nord i 4¤, som Birthe
Kjær østpå gav kniven. Da modspillet imidlertid
var mindre end perfekt, endte det med 10 stik
og dermed 590 til modstanderne med navnet
Nørderne, der tjente 2 imp på spillet.

Det vestjyske vinderhold BABO (Ove Sandholdt,
Birthe Kjær Larsen, Asger Friis og Bo Thøgersen

DM for damepar
Fie Houlberg og Christina Lund Madsen var
lige ved at ødelægge DM for damepar. De var
så suveræne, at resten af feltet måtte nøjes med
at kæmpe om de sidste to pladser på podiet. Mestrene gik i spidsen allerede i runde 2. De afgav
kun 1.-pladsen i runde 4 og i runde 19, derefter
blev turboen sat til. En overgang var de i spidsen
med 200 points, og det blev aldrig rigtig spændende.
		I forfølgerfeltet skiftede placeringen mellem
6_7 par næsten efter hver runde. Flere par var
fremme på 2. pladsen, men til slut var det Pia
Knak Jacobsen_Gurli Gøbel, der blev nr. 2 med
356 points _ mestrene havde 534! _ og de forsvarende mestre Bente Bo Christensen_ Camilla Bo
Krefeld (mor og datter) blev nr. 3 med 337.
		Du skal se et spil med vinderne, hvor de som
det eneste par i feltet viste, hvordan man både
melder og vinder en hård lilleslem:

		vest

		
		

nord

     øst          syd

Christina 		
Lund Madsen		

			
2¤
2ut
pas
4<
pas
4¤
pas
5¤

pas
pas
pas
pas
pas

Fie
Houlberg

1#		
3>
4>
4ut
6#

Danmarksmesterne meldte i hele turneringen
meget hårdt, men det fungerede fint, da de
også spillede kortene godt. Lidt forklaring på
meldingerne. 2ut var gamekrav med sparstøtte
(Bekkasin), 3> viste tillæg uden singleton, og
derefter tre cue bids. 4ut efter esser, og 5¤ var
2 esser uden trumf dame.
		Der kom ¤E ud og skift til <D til kongen.
Fie trak trumf, trumfede en klør, trak >E, hvor
>9 kom fra Vest. Hun havde nu næsten fuld
optælling på Vest: 2_6_2_3. Hvad med >D?
Hun valgte på grund af indmeldingen og på
grund af >9 (der ikke behøvede at være et ærligt kort), at toppe >D ud: 12 stik og sidste stik
på >7! blev belønnet med +23 på barometeret.
15 par fik }9, da de i 4# valgte _ svagt med
odds _ at knibe efter >D, mens 680 gav +14.

Gurli Gøbel, Pia Knak Jacobsen, Christina Lund Madsen,
Fie Houlberg, Bente Bo Christensen, Camilla Bo Krefeld
samt et par af arvingerne til guldmedaljerne.

DM for seniorpar
”Festivalens hyggeligste DM” er der nogen, der
kalder denne turnering. Dette er givetvis rigtigt,
idet der er mange gode, gamle bridgevenner, som
mødes igen ved bordene, men selv om stemningen
er god, så kæmpes der indædt om hvert et stik
alligevel.
		De sidste to års mestre, Poul Erik Christensen_Erik Fjord sloges fx vældig godt for sagen,
men måtte nøjes med 4.-pladsen.
		Flere andre par lå også længe og kæmpede med
blikket rettet mod mesterskabet, indtil Ole Vøgg
Veje_Jens Fynboe pludselig satte turboen til med
seks runder tilbage. De sluttede på 397 point
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foran Bente Christensen_Eivind Sveinbjørnsson
på 265 og Helge Hesselberg_Jacob Bjerrum på
263. Sidstnævnte havde sølvet i hånden, indtil
en appel blev afgjort, efter at spilletiden var slut,
hvilket rykkede dem ned på 3.-pladsen.
		I det følgende spil var størstedelen af
feltet i 3ut som Ø-V og tog 10 stik til 630.
Seniorvinderne øjnede dog en bedre forretning, idet de i stedet fik muligheden for at
komme efter modstanderne, der endte i en
sparkontrakt efter disse indledende manøvrer:
Syd / Alle
			
#9 3
			
¤B 4 3
			
>8 7 6 5 3 2
			
<T 2
# D B T 8			
#5
¤ D 8			
¤E 7 6 2
> D B T		 µ
>E 9
< D 7 6 4			
<E K 9 8 5 3
			
#E K 7 6 4 2
			
¤K T 9 5
			
>K 4
			
<B
vest
nord
Ole
Finn
Vøgg Veje Caspersen

		
pas
D
D

pas
pas
pas

øst
Jens
Fynboe

D
pas
pas

syd
Ole V.
Larsen

1#
2¤
2#
pas

Syd stak den udspillede #D og spillede straks
hjerter mod bonden. Vest stak for med ¤D og
skiftede til klør, som Øst vandt med <K. På det
efterfølgende <E kastede Syd fejlagtigt en hjerter. Øst trak ¤E og gav makker en trumfning, og
Vest kunne spille sig fri med #B. Uanset hvad
Syd nu gjorde, var bordet dødt, så spilfører måtte
selv spille ruder hjemmefra og dermed også
afgive to ruderstik.
		800 til Ø-V og en næsttop til mestrene.

Eivind Sveinbjørnsson, Bente Christensen, Jens Fynboe,
Ole Vøgg Veje, Helge Hesselberg og Jacob Bjerrum

Danish Open
Denne turnering er primært tiltænkt divisionsspillere samt dem, der ellers har lyst til at kæmpe
mod de skrappeste, og der var sidste år tilmeldt
16 hold, som indledte med at spille alle mod alle,
inden de otte bedst placerede gik over til at spille
knock-out-kampe.
		De fire største favoritter gik som ventet glat
igennem til semifinalerne, hvor tre af dem overraskende røg ud:
PharmaService _ Henneberg
128_33
Randers 2.0 _ Danmark Senior
28_64
Peter Schaltz _ Kristian Tylvad
56_75
Min. de Puente _ Eiydes Disciple
25_76
Semifinalerne gik således:
PharmaService _ Eiydes Disciple
73_41
Danmark Senior _ Kristian Tylvad
72_26
Det hører med til historien, at Danmark Senior
inden sidste kamp i den indledende afdeling så
ud til at være helt væk, idet de lå som nummer
10 med hele 14 kp op til den livgivende 8.-plads,
men så tabte de tre nærmeste konkurrenter mirakuløst 0_25, 0_25, 5_25. Så var seniorerne
pludselig med igen og fortsatte med vinden i
ryggen helt frem til finalen.,
		Finalen lignede undervejs en tur i rutchebanen. Team PharmaService lagde hårdt ud og førte
tidligt så sikkert som 46_4. Derefter tog seniorholdet fat, og ved halvtid var der kun 24 imp
mellem holdene. 2. halvleg startede også med
scoringer til PharmaService, men seniorerne
reducerede igen, og efter 30 ud af 40 spil var der
kun 18 imp mellem holdene. I de sidste 10 spil
var det igen Pharma-holdet, der var i topform.
Slutstilling: 102_60.
DK-Senior-holdet bestod af Flemming Dahl,
Georg Norris, Geert Jørgensen og Thomas Berg,
og vinderne fra PharmaService kan du se på billedet i næste spalte.

		
		

		

vest
nord
øst
Poul
Flemming Andreas
Clemmensen Dahl Marquardsen

1ut 1
3>

1.15_17.
2. 5_5 i minor.

pas
pas

2# 2
3ut

syd
Georg
Norris

pas
a.p.

Vi skal nyde et rigtigt vinderspil, hvor Poul
Clemmensen præsterede en helt fantastisk spilføring i 3ut. Selv med åbne kort er det umuligt at
finde en reel mulighed for at forære ham 9 stik.
Der kom #2 ud til 9’eren og damen, Clemmensen fortsatte med <3 (han ville skjule <10) til
knægten og damen. Georg fortsatte med #9 til
knægten og kongen. Dahl kunne ikke fortsætte
angrebet i spar og skiftede til klør til esset og
endnu en spar til esset. Dahl havde talt op, at
Clemmensen måtte have ¤D for at nå op på 15hp,
og et hjerterskift derfor ikke kunne hjælpe.
		Der var nu 8 stik, men ikke udsigt til det niende. Yderligere tre gange klør lagde dog et kraftigt pres på Nord, der med 5 kort tilbage var nede
på #10, ¤K og >DB3. Det læste Clemmensen
perfekt: hjerter hjem til esset og #7 til 10’eren.
Dahl var slutspillet og tvunget til at åbne ruderne. Han forsøgte med >3 i håb om >9 hos
makker, men forgæves: 400 til PharmaService.
		Ved det andet bord var Geert Jørgensen også i
3ut, men han fik ingen hjælp. Samme start, men
inde på <D skiftede Jørgen Hansen til hjerter:
3 ned og 11 imp.

PharmaService: H.C. Graversen, Andreas Marquardsen, Jørgen
Hansen, Poul Clemmensen, Jacob Røn og Freddi Brøndum
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DM for åben par
Hvis man kan lide at spille parturnering, er man
kommet til det helt rigtige sted, når man sætter
sig til bordene i semifinalen i åben par. 120 par
med mange af Danmarks bedste parturneringsspillere samledes og kæmpede i første omgang
om at slippe gennem nåleøjet til det forjættede
land: A-finalen, der er forbeholdt de 40 bedst
placerede. Det er noget af et hundeslagsmål, og
at det hvert år kan være en vanskelig opgave at
kvalificere sig til A-gruppen, vidner et kig på
den øverste del af slutstillingen i B-finalen om:

1. Lauge Schäffer_Ulrik Zeeberg .......................1014
2. Mads Krøjgaard_Niels Krøjgaard ....................959
3. Ole Vøgg Veje_Peter Boel Nielsen ...................758
4. Claus Hastrup_Thomas Mathiasen . ................647
5. Kasper Konow_Mikkel Larsen ........................ 612

Nr. 1 og 2 blev året før nr. 4 og 5 i A-finalen, så
der er ros for at holde motivationen, på trods af,
at gruppen nu hed B, og placeringerne er jo bl.a.
med til at sikre pladser til par fra deres distrikt i
næste års semifinale.
		Slutstillingen i toppen af A-gruppen så således
ud:
1. Jens Auken_Peter Schaltz .................................338
2. Ole Wolff_Frederik Mørk .................................293
3. Dorthe Schaltz_Morten Lund Madsen .............260
4. Gregers Bjarnarson_Michael Askgaard ..........245
5. Poul Clemmensen_Andreas Marquardsen ...... 240
6. Henrik Kruse Petersen_Kjeld Hansen .............233
7. Martin Schaltz_Sejr Andreas Jensen ................230
8. Lars Blakset_Thomas Vang Larsen ..................195
9. Camilla Bo Krefeld_Johan Hammelev .......... 186
10.Steen Schou_Henrik Caspersen ................... 167

I A-finalen bragte vinderne sig i spidsen for feltet
efter 1. sektion, og på nær et par meget kortvarige
dyk undervejs holdt de konsekvent forfølgerne
stangen. Selvom de dengang først lige var begyndt at spille sammen, har begge spillere meget
stor rutine og vældig mange DM-titler i bagagen
i forvejen.
		Parret på 2.-pladsen har også spillet divisionsbridge i rigtig mange år, men det var trods alt en
lille overraskelse, at de uden de store problemer
holdt fast i den fine plads, som de kaprede lørdag
aften, og som de lå forholdsvis sikkert på igennem mange af turneringens runder.
		Parret på 3.pladsen, Dorthe Schaltz_Morten
Lund Madsen, hører hver for sig til i toppen af
1.division og har også en stor samling af DMmedaljer.
		Du får et vinderspil i næste spalte:

Øst / Alle

#E B 6
			
¤K 9 8 7 6 5
			
>8
			
<E K 9
# D T 9 7			
#3
¤ B T			
¤D 3 2
> K T 5 3		 µ
>D 9 7
< T 7 5			
<D B 8 6 3 2
			
#K 8 5 4 2
			
¤E 4
			
>E B 6 4 2
			
<4

			

vest
Steffen
Wich

		
pas
pas
pas
pas
pas
pas

nord
Peter
Schaltz

2¤
1
4<
2
4ut
4
5¤
6#

øst
Rasmus
Dam

pas
pas
pas
pas
pas
pas

syd
Jens
Auken

1#
2#
1
4>
3
5> 			
5
5# 			
pas

1. Cuebid.
2. RKCB 1430.
3. 0 eller 3 esser.
4. Trumf dame?
5. Nej.

Udspil: <7.
		Jens Auken stak den udspillede klør med <E
og gik straks i gang med sidefarven i hjerter.
¤EK og hjerter til trumf med #8 og en mikroskopisk tøven fra Vest, inden han trumfede over,
hvilket fik Syd til at sætte sparlængden der. Efter
klør igen (ruder af) var det derfor blot at følge op
med #K, spar til knib og #E. De rejste hjerterstik
gav vundet spil, 1430 og +14 på barometret.
		Vi slutter denne rundtur blandt de mange
vindere på sidste års forrygende festival med
et foto af medaljetagerne i åben par. Det er tid
til nye indsatser, når Dansk Bridgefestival 2012
inden længe blæses i gang.

Ole Wolf, Frederik Mørk, Peter Schaltz, Jens Auken,
Dorte Schaltz og Morten Lund Madsen
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Nyt indslag i Vingsted:
Begynderfestival
					

af Charlotte Koch-Palmund

I det seneste års tid har de nordiske bridgeforbund udvekslet materiale og gode ideer, således
at vi ikke bruger penge og ressourcer på at opfinde noget, som allerede er opfundet.
		I år introducerer vi derfor en begynderfestival
i festivalen, hvor jeg har nappet ideen fra Norge,
som har arrangeret begynderfestivaler med succes.
		Begynderfestivalen er en festival for nye
spillere, som ønsker at udvikle sig som bridgespillere. Målet er, at deltagerne skal være bedre
rustet til at spille turneringer efter at have deltaget
i festivalen.
		Alle medlemmer af DBf er velkomne. Festivalen er dog målrettet dem, som har gennemført
et eller to års kursus og endnu ikke spiller i klub.
Begynderne indtager Vingsted fra torsdag til
lørdag:
Torsdag den 12. juli kl. 11.30 _ 18.00
Fredag den 13. juli kl. 10.00 _ 18.00
Lørdag den 14. juli kl. 10.00 _ 18.00

Torsdag og fredag skal deltagerne prøve forskellige turneringsformer såsom holdkamp,
lynbridge og parturnering. Det er også disse
dage, hvor der er teori. I teoridelen bliver der
lagt vægt på overføringer, meldinger, når modparten forstyrrer, og åbners 2. melding. Der
bliver også informeret om turneringslederens
rolle og etik.
		Lørdag spilles turnering, som afvikles samtidig med DM for begyndere.
		Der vil på festivalen være fokus på god stemning og hygge.
		Det er altid spændende, om nye tiltag bliver
en succes, og det gik da også lidt trægt med tilmeldingerne i starten.
		Forventningerne bliver dog i højeste grad
indfriet _ I skrivende stund er der 40 tilmeldte
spillere. J

DBF’s miniserie – en max succes!

Besøg
Bridgeforlaget
i forhallen
10

Bridgeforlaget er i festivalugen
flyttet til Vingsted, hvor vi i forhallen
er klar med gode tilbud i form af
bridgemateriel og bøger. Blandt
herlighederne finder vi fx
DBF’s miniserie
– en række hæfter (a 32 sider),
der hver behandler en væsentlig facet
af bridgespillet mere grundigt, end det
er gjort i de almindelige lærebøger,
og som vil give viden og inspiration
til alle ud over begynderstadiet.

Pris pr.stk.: 50 kr.

Anmeldelse af ny metode til
hjemmebridge: DubliGo
					

af Claus Øgard

Jeg har haft fornøjelsen af at skulle teste den nye
DupliGo hjemme sammen med min kone og to
gode venner.
		DupliGo er en nyudvikling af Facitbridge,
Tops og Pilekort. Altså bridgeturnering i hjemmet med duplikerede kort.
		Pakken, som koster 399,- kr. inkl. 100,- til at
købe turneringer for, består af et sæt spillekort
og en DupliGo, en lille kortlæser på størrelse
med en pakke smøger. Mobiltelefonen skal man
have i forvejen. Systemet understøttes i øjeblikket kun af mobiltelefoner, der benytter Android
styresystemet 2.2 og nyere. Der arbejdes på at få
lavet programmet til iPhone og Windows Mobile.
Installationen gik meget nemt. På min mobil
startede jeg bluetooth, og den fandt straks
DupliGo, som jeg parrede mobilen med.
Så kom turen til softwaren. Ind i Google
Play og hente DupliGo-softwaren. Efter endt
installation spurgte programmet, om jeg
ville bruge den DupliGo, jeg netop havde parret med, og det svarede jeg ja til.
		Så var jeg klar.
		DupliGo starter med en menu, hvor man kan
købe forskellige turneringer. Jeg valgte ”Parturnering stærk klub”, 24 spil. Pris 15,- kr., som
bliver trukket fra min konto på 100,- kr. Nu var
vi i gang.
		Først skulle vi give kort. Første kort blev holdt
over øjet på DupliGo, og på mobilen vistes klart
og tydeligt, hvilket verdenshjørne der skulle have
kortet. Det tog ca. 30-40 sekunder at dele alle
kort ud.
		Så meldte og spillede vi på helt sædvanlig
vis. Resultatet blev indtastet på mobilen, og vi
så straks, hvad vi havde scoret i den pågældende
turnering. Vi kunne også se hele fordelingen på
skærmen, når vi havde lyst til det.
		Der blev givet kort igen, spillet, indtastet
resultat og scoren læst. DupliGo førte løbende
regnskab for de to par. Der var altså ikke brug
for hverken papir eller blyant.
		Det første vi bemærkede, da vi skulle til at
spille, var, at kortene var noget tykkere end nor11

malt. De 13 blade kunne sagtens ligge i en almindelig kortmappe. Men fornemmelsen var anderledes.
En af vore venner, som er gigtplaget, konstaterede
straks: ”Sikke nogle dejlige tykke kort, dem kan
man da mærke, man har i hånden”.Kortenes tykkelse skyldes den indbyggede chip, som DupliGo
bruger for at kunne identificere kortet.
		Der er mange turneringer at vælge i mellem,
både par og hold. Parturneringerne er bl.a. DMfinalerne fra 2010 og 11, og holdturneringerne er
bl.a. Bermuda Bowl. Så det er de hårde drenge,
man er oppe imod.
		I øjeblikket kan man ikke lave enkeltmandsturneringer, men udvikler Jakob Døpping har
lovet, at det kommer.
		Jeg har spillet Facitbridge og Tops i mange,
mange år. For nylig stiftede jeg bekendtskab
med Pilekort, som efter min mening er en klar
forbedring i forhold til de to førstnævnte. Men
DupliGo slår dem alle. Hvis man kan leve med
de lidt tykke kort og kan klare installationen af
systemet, så er det bare på med vanten. Der venter mange hyggelige timer hjemme med cognac
i glasset og kortspil med gode bridgevenner.
		For yderligere oplysninger kan man eventuelt
se på www.dupligo.com.

Kort, kirke og kro
af Ib Lundby (den gamle redaktør)

Vi er klar til den ottende udgave af Dansk Bridgefestival _ og forhåbentlig til endnu en succes.
		Det første spil er endnu ikke lagt på bordet,
så vi må gå andre veje for at finde stof til denne
pre-bulletin. Lad os varme op med at teste dine
evner som spilfører:
Øst / N-S
			
# 965
			
¤ 87
			
> 965
			
< BT 7 5 3
						
Udspil: ¤D				
				 µ		
					
			
# E K D BT 3
			
¤_
			
> E KT 7
			
< ED2
vest

nord

			
4¤
pas
pas
pas

øst

2¤
pas
pas

syd

D
6#

Kortene skulle gerne sidde nogenlunde venligt,
men det gør de sikkert også. Din spilleplan?
		Vi gemmer løsningen lidt.

Kort til kirken
Med et bridgeforbund på Asminderød Kro vis
a vis en kirke kunne man godt spørge sig selv:
		„Hvordan forenes kort, kirke og kro?“
		Lad mig først svare med denne historie, der
findes i mange varianter. Den her gengivne
udgave har jeg klippet fra Sprogforeningens
Almanak for 1942.
En Soldat gik engang i Kirke, hvor han udsøgte
sig en Plads midt i Kirken, tog et Spil Kort op
af Lommen og betragtede det med spændt Opmærksomhed. En Sergent, der sad i Nærheden,
bad ham stikke Kortene i Lommen, men Soldaten lod som han ikke forstod ham og betragtede
Kortene med endnu større Opmærksomhed. Da
Gudstjenesten var til Ende, ventede Sergenten
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uden for Kirken paa Soldaten og førte ham til
hans Chef, Kaptajnen, til hvem han meldte ham.
		Kaptajnen befalede ham at forklare sin Opførsel i Kirken.
		Soldaten: „Jeg har hverken fornærmet Gud
eller Mennesker med mine Kort.“
		„Det nytter ikke“, sagde Kaptajnen. „De maa
forklare Dem nærmere, hvis De vil undgå Straf.“
		Soldaten svarede:
		„Jeg har i min Ungdom aldrig lært at læse, og
enhver Bog vilde derfor være mig til ingen Nytte.
Men til Erstatning derfor har jeg anskaffet mig
et Spil Kort; thi naar jeg ser et Es, ved jeg, at der
er kun een Gud, som har skabt både Himlen og
Jorden.
		En Toer siger mig, at Jesus havde en dobbelt
Natur, en guddommelig og en menneskelig.
		En Treer siger mig, at der er 3 Personer i Guddommen, nemlig Fader, Søn og Helligaand.
		En Firer siger, at der er 4 Evangelister, Matthæus, Markus, Lucas og Johannes.
		En Femmer er Jesu 5 Undergerninger.
		En Sekser betyder, at der er 6 Arbejdsdage i
en Uge.

En Tier betyder de 10 Guds Bud,
som blev givet ved Moses på Sinai Bjærg

En Syver siger mig, at den 7.Dag skal holdes
hellig.
		En Otter siger, at der var 8 Mennesker, der
blev reddet i Noahs Ark efter Syndfloden.
		En Nier siger, at da Jesus helbredede de 10
Spedalske, var de 9 utaknemmelige.
		En Tier betyder de 10 Guds Bud, som blev
givet ved Moses på Sinai Bjærg.
		Nu tog han Kløverknægt og lagde den til Side
med den Bemærkning, at den var ubrugelig. De
andre Knægte forestillede de 3 Bøddelknægte,
som korsfæstede Jesus.
		Af de 4 Damer forestillede den ene Jomfru
Maria, de 3 andre dem, som ledsagede hende til
Jesu Grav Paaskemorgen.
		Af de 4 Konger forestillede den ene Herodes
og de tre andre de Konger, som kom fra Øster
land for at lede efter Kongen, som var født.
		Der er 12 Billeder i et Spil Kort og ligesaa
mange Maaneder i et Aar.
		Der er 52 Kort i et Spil og ligesaa mange Uger
i et Aar.
		Der er 4 Kulører og 4 Aarstider.
		Endvidere betyder Klør Jesu Kors, Spader
Graven, Ruder, at der er 4 Hjørner i en Kirke,
Hjerter, at vi skal gaa i Kirke med hjertelig Andagt og Glæde.
		Her har De min Forklaring, Hr. Kaptajn.“
		Kaptajnen svarede: „De har endnu ikke fortalt mig noget om Kløverknægt, og den har dog
utvivlsomt sin Betydning ligesaa vel som de
andre. Fortæl mig derfor lidt om ham.“
		„Det skal jeg gerne, dersom Kaptajnen vil
fritage mig for Straf bagefter.“
		Da Kaptajnen lovede dette, sagde Soldaten:
„Den betyder Judas, som forraadte Jesus, og som
jeg vil ligne ved Sergenten, der meldte mig til
Kaptajnen.“
		Sergenten blev flov og luskede af, men Kaptajnen gav Soldaten en Daler for hans Forklaring.
Fandens salmebog og H.C.Andersen
H. C.Andersen kalder
honnørerne for „herreblade“ og fortæller, at
der i gamle dage ikke
var damer med i familien, men i stedet endnu
fire herrer _ „kavalerer“.
Eventyrdigteren er
utroligt fascineret af
kortspillet og lader kortene optræde på slap
line i mange eventyr.
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Oprindeligt var der ingen damer i et spil kort, hvor
honnørkortene hed „herrebladene“. H.C.Andersen
gav Tommelise sit eget blad.

Lidt underligt, for på den anden side fordømmer han kortspil. Man kaldte tidligere et spil
kort for „Fandens Salmebog“ eller „Djævelens
Sangbog“, og i „Alt paa sin rette Plads“ skriver
H.C.Andersen således om det at bladre i salmebogen:
		„Det er en slem Læsning. Det kommer derfra,
at da Fanden første Gang saae Bibelen, vilde han
vrænge en efter, der skulde være ligesaa, og saa
opfandt han Kortenspillet.“

Da biskoppen kom til kort
Fra en underholdende
lille bog af pastor Lars
Tjalve, Asminderød
Kirke, „Skænk dobbelt i til hende ved stakittet“, har jeg sakset
denne historie:
Biskoppen kom på
vis itats og bankede
forgæves på præste
gårdens dør. Så gik
han op til kirken. Der
hørte han stemmer
inde fra præsteværel
set, og da han kikkede
ind, så han til sin forargelse, at præsten, kapellanen, menighedsrådets
formand og degnen sad og spillede kort.
I sin harme besluttede han, at han ville give
dem en ordentlig forskrækkelse, så han listede op
i kirketårnet, rykkede i klokkerebet og fik klokken
til at runge. Et øjeblik efter kom købmanden med
fire pilsnere.

Du slipper ikke for endnu et lille problem: Kan
kontrakten sættes?
		Det fremgår af Broder Xaviers eftersnak. Find
det dræbende modspil, eller stå på hovedet _ så
får du løsningen. 
Det dræbende modspil
Broder Xavier: „Ikke let for dig, makker, men
du skulle have spillet ruder ud.
		Hvis Syd nu benytter samme plan, falder du
fra igen med <K, men når du efter <E kommer
ind på kongen, lægger jeg en ruder og får min
trumf hjem via ruder fra dig.“
Jeg mangler en god makker til i aften, frøken,
hvis De har lyst?

Bridge med Abbeden
Efter denne bridgeløse rundtur må du have et spil
_ vi skal tilbage til den indledende quiz. Spillet
har jeg lånt fra David Birds herlige serie, „Bridge
med Abbeden“, der bl.a. går som føljeton i det
amerikanske forbundsblad „Bridge Bulletin“
samt i det norske „Bridge i Norge“.
		Hele fordelingen var således:

Øst / N-S
			
# 965
			
¤ 87
			
> 965
			
< BT 7 5 3
# 7			
# 842
¤ D B 6 5 4			
¤ E KT 9 3 2
> B 8 4 3		 µ
> D2
< K 9 6			
< 84
			
# E K D BT 3
			
¤_
			
> E KT 7
			
< ED2
vest

Abbeden

nord

Judith

			
4¤
pas
pas
pas

øst

Bror Xavier

2¤
pas
pas

Syd spillede 3ut og forsøgte sig med hjerter til
10’eren. Øst stak med ¤K, skiftede farve, og
Syd kom ind igen. Nyt forsøg: Hjerter til ¤B,
men desværre … Øst tog stikket med ¤K. Syd
kom ind for tredje gang og spillede uden større
håb hjerter til ¤D. Som frygtet: Øst dukkede for
tredje gang op med ¤K.
		Syds triste kommentar: „Den farve sad ikke
for godt, makker!“
Rigtig god fornøjelse i Vingsted _ gid du må få
en hel masse stik!
syd

Miriam

D
6#

Udspil: ¤D.
		Syd trumfede udspillet med #T for at bevare
forbindelsen til bordet. #E og #K afslørede,
at trumferne desværre ikke sad 2_2 imod _ så
havde resten været let. Nu kan man trække <E
og fortsætte med <D, men så får modspillet en
trumfning. Syd fandt dog løsningen: Først <D!
Aktuelt faldt abbeden fra, men Syd fortsatte med
<E og mere klør, og så var der rest til spilfører.
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Uheldig sits
Også i løbet af dette års bridgefestival vil du nok
opleve, at kortene sidder uheldigt, men måske
ikke så uheldigt, som i den anekdote, svenske
Hans-Olof Hallén engang fortalte mig. Han havde selv hørt den for mange år siden i Danmark.
		En ældre bridgespiller havde sydpå dette
problem:
		
¤EDBT
			
		
µ
¤432
		

Lejesvende
							

af Charles

På Fyn er deltagerantallet til indledende runder
til parfinalerne i Vingsted steget markant, efter at
man er begyndt af afvikle puljer i klubberne. Der
spilles også indledende runder i Distriktets regi,
og det benyttede to af de stærkeste fynske damespillere sig af ved at hyre to udenøs lejesvende.
Det skulle vise sig at være en succes. Helle
Rasmussen og Lone Bilde vandt damefinalen for
fjerde år i træk, og Maria Dam Mortensen blev
sikker vinder af mixed par sammen med Dennis
Bilde. Marias juniormakker Matias Rohrberg
kvalificerede sig til DM med en anden dygtig
fynsk juniorpige, Signe Thomsen.
		Lad os se mixedmestrene i aktion:
		Nord / Ingen
			
# T43
			
¤ K DT 5 4
			
> ET 7 3
			
<7
# K D B 8 5			
# E7
¤ 7 2			
¤ E8
µ		
> 94
> DB6
< E K 9 5			
< BT 8 4 3 2
# 962
			
			
¤ B963
			
> K852
			
< D6
vest

Maria Dam
Mortensen

		
1#
D
4#

nord

Lars
Søgaard

pas
2¤
pas
pas

øst

Dennis
Bilde

1<
pas
2#
pas

syd

Jane
Norgren

pas
pas
3¤
pas

Udspil: ¤K.
		Østs pas til 2¤ benægtede triple, da parret
spiller supportdoblinger, og således fandt de
udgangen på 5_2-fitten, hvor der blev 12 stik,
da der naturligt nok ikke kom ruderudspil. De
fleste tog 420 i 5<.

Maria Dam Mortensen og Dennis Bilde

Vest / Ingen
# 8732
			
			
¤ D76
>T 7
			
			
< DB74
# E B 4			
#KD95
¤ E KT 4 3 2
¤95
µ
>E32
>K985
< T				
<EK9
			
#T6
			
¤B8
			
>DB64
			
<86532
vest
nord
øst
  syd
		

		

		

		
		
		

Maria Dam
Mortensen		

1¤
3¤
4>
4ut
6ut

pas
pas
pas
pas
pas

Dennis
Bilde

1#
4<
4#
5<
pas

pas
pas
pas
pas
pas

Topkontrakten blev meldt ved hjælp af cuebids
og Keycard Blackwood. Der var ingen problemer
med hjerterne 3_2. 990 gav en tredelt top.
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DM for seniorhold
af Peter Lund

De ”forkerte” jyder
Finalefeltet i DM for seniorhold var i år klart stærkere end sidste år. Jeg vurderede, at vores hårdeste
modstandere ville blive de to jyske hold med Jørgen
Röhl og Niels Henriksen som kaptajner. Det var rigtigt, at truslen kom fra Jylland, men mit fokus var på
de forkerte jyder. Jens M. Thomsen fra Nordjylland
var helt suveræn. Da vi mødte dem, var de så meget
foran, at en sejr på 19_11 ikke hjalp meget. Det var
deres eneste nederlag, og de havde taget næsten
maksimumpoint mod de fleste hold i finalen. Vi tabte
også kun én kamp _ 21_9 til Niels Henriksen _ men
guldet måtte skiftet ud med sølv. Eivind Sveinbjørnsson forsvarede bronzemedaljerne.
		De nye mestre: Preben Taasti, Albert Mylius
Nielsen, Jes Bank og Jens Michael Thomsen. Se alle
slutstillinger på bridge.dk.
		Der deltog i år 30 hold i de indledende runder, og
som noget meget positivt var alle hold inviteret med
til finalestævnet. Der var 10 hold i A og B, og 6 ud
af 10 mulige hold deltog i C-finalen!
		Alt fungerede fint i finalen, men det var lidt kedeligt, at A- og B-finalen ikke spillede de samme spil.
Det havde givet anledning til mere bridgesnak, når
alle vi gamle mødtes i pauserne.
Oplysning
I kampen mod Niels Henriksen gjorde Jørgen Anker
Pabst det slemme ved os i dette spil:
Øst / Alle
			
# BT 8
			
¤ BT 8 4
			
> BT 7
			
< K42
# E K 7 3			
# 642
¤ 9 5			
¤ _
> E 9 8 5		 µ
> KD6432
< 8 5 3			
< EB97
			
# D95
			
¤ EKD7632
			
> _
			
< DT 6
vest

Rossel

nord

Lund

			
D
pas
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øst

Pabst

1>
5>

syd

Møller

4¤
a.p.

4¤ var oplagt, og 5> skulle kun en ned: +100 til os.
Efter spillet roste jeg Pabst for hans offermelding,
og hans forklaring var: ” Min makkers dobling er
aftalt som oplysning, så mit eneste problem var, om
jeg skulle melde 4# eller 5>!”
		En god aftale, der her gav fint udbytte. Ved det
andet bord var Geert Jørgensen_Thomas Berg _ som
hovedparten af feltet _ i modspil til 4¤-D: 790 og 12
imp ud.
Pabst_Rosell var alene om at finde offermeldingen i 5>. Der var dog ét hold, der gjorde det bedre:
Sveinbjørnssons hold meldte og vandt 4# som Ø-V
efter udspil i hjerter. For mig ser det med hjerter ud,
som om det er et guldæg. Jeg tror ikke, 4# kan sættes.
Hårde meldinger
Geert Jørgensen_Thomas Berg er kendt for aggressive meldinger. Det kan koste, men der ligger også
mange imp og venter på dem:
Syd / Ingen
			
# K987
			
¤4
			
> B8765
			
< K72
# D 6 4 3			
¤ K 6			
> E T 4 3		 µ
< E 6 4			
			
# E BT 5 2
			
¤ T95
			
> D9
			
< D95
vest

Christensen

nord

Berg

#
¤
>
<

_
EDB8732
K2
BT 8 3

øst

Sveinbjørnsson

				
pas
4#
5¤
6¤
a.p.

syd

Jørgensen

2#
pas

Det var Geert, der trådte dansen i 1. hånd med en
svag 2# (normalt 6-farve), og da Thomas støttede
til 4#, var Øst fanget. Ganske naturligt meldte han
5¤, og makker støttede til 6¤. Der var kun 10 stik og
11 imp ud, da vi ved det andet bord, uden fjendtlige
meldinger, spillede 4¤.
		Kun ved yderligere et bord var Ø-V i 6¤ . Det var
i det jyske næsten-topopgør med Brok_Röhl som N-S

mod Henriksen_H. K. Sørensen. Alle øvrige borde
spillede 4¤.
		Det er ikke gratis at spille 4#-D. Det koster nok
300 til 500, men er en fin investering, når det lokker
modstanderne for højt.
Mestrene fanget
Et spil fra kampen mod de nye mestre:
Øst / Ø-V
			
# EB873
			
¤3
			
> EDB83
			
< K6
# T 9			
#
¤ 9 8 6 2			
¤
> T 9 4 2		 µ
>
< D 4 3			
<
			
# D52
			
¤ D5
			
> 765
			
< B8752
vest

Jørgensen

nord

Taasti

			
2¤
2#
pas
pas

vest

K64
E K BT 7 4
K
ET 9

øst

Berg

1¤
4¤
D

Röhl

		

syd

Mylius Nielsen

pas
4#
a.p.

Der kom to gange hjerter fra start. Nord valgte at
kaste en ruder, hvorefter Berg skiftede til en lille
spar til 9’eren og knægten, spar til kongen og spar til
damen. Derefter ruder til damen og kongen, og Berg
gik tilbage til hjerter til trumf. Da ruderne ikke brød,
blev det til fire ned og 800 til Ø-V.
		Det lignede en lille gevinst, da 4¤ kan vindes på et
par rigtige gæt, men det blev endnu bedre, da Georg
Norris ved det andet bord havde fået lov til at spille
3# _ og vandt 9 stik?
		4# med 6 til 10 stik var normalkontrakten _
udoblet! Men Bodil og Flemming Haag havde også
800 mod 4#-D,
Lavinthal

Jørgen Röhl og jeg har den samme kæphest: Brug de
små kort til at hjælpe makker med at finde det rigtige
skift. (Lavinthal: højt kort til højeste farve og lille kort
til laveste farve). Her er to spil, hvor det fungerede
perfekt for Röhl og Erik Brok:

Bridgebio

Gå i bridgebio hver dag.
Det er gratis og lærerigt.
Klik ind på www.bridge.dk
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		Nord / N-S
			
# D764
			
¤ KD9
			
> K D BT 5 3
			
< _
# E K 8 2			
#
¤ E B T 4 3 2			
¤
> E		 µ
>
< B 9			
<
			
# BT 3
			
¤ 876
			
> 76
			
< 86532
nord

Eberhardt

3¤
D

1>
D?
a.p.

vest

nord

95
5
9842
E K DT 7 4

øst

Brok

3<
pas

syd

Hougaard

pas
3#

Modspillet startede fint: ¤E og ¤B (beder om højeste
farve) til trumf. Ruder til esset og ¤10 til trumf, ruder
til trumf i vest, og Röhl spillede sig fri med <B til
trumf (og esset fra Brok).
		Hougaard førsøgte sig nu med ruder til trumf
med #10, men Röhl faldt fra og kastede <9, klør til
trumf, og endnu en ruder til #B, som Röhl stak med
#K og trak #E. Syd fik endnu et trumfstik, men så
havde Röhl rest og kunne notere 1400 i bogen.
		4¤ og 5< i Ø-V var normalkontrakterne, dog havde
Priess_Søndergaard meldt og vundet 6< _ det kræver
vist aktivt hjælp fra modstanderne. Jeg kan se kontrakten vinde med hjerter ud til esset, hjerter til trumf,
klør til knægten, hjerter til trumf, fulgt af 4 gange
trumf. Nu bliver modspillets eneste stik Syds 5. trumf!
		Röhls næste spil var meget fredeligere i meldingerne (samme besætning):
Vest / N-S
			
# 76
			
¤ ED7643
			
> BT 4
			
< E8
# B 8 5 2			
# E9
¤ T 8 2			
¤ B95
> D 9 7		 µ
> EK32
< D B 7			
< T542
			
# K DT 4 3
			
¤K
			
> 865
			
< K963
pas
pas

1¤
2¤

øst

pas
pas

syd

1#
3¤ a.p.

Brok angreb med >E _ kald med >7 (laveste kort)
_ >K og >3! til damen. Röhl havde fulgt med: >3
var makkers højeste ruder! Derfor spar til esset,
hvorefter den 13. ruder sikrede Ø-V et trumfstik og
et undertræk. Langt de fleste par havde fået lov til at
vinde 9 stik i en hjerterkontrakt.

Festivalens sponsorer
af Flemming Bøgh-Sørensen

De kommende 10 dage vil flere end 5000 bridgespillere deltage i en eller flere af de mange turneringer her på festivalen. En række sponsorer
har medvirket til, at det kan lade sig gøre. Husk
at støtte sponsorerne _ de støtter dig!

Vinoble er som bekendt sponsor for DBf’s pokalturnering, som derfor hedder Vinoble Cup. Her
på festivalen er Vinoble sponsor for den store
holdturnering Vinoble Open mandag og tirsdag.
Allerede i 2010 var den med 52 deltagende hold
den største holdturnering spillet på ét sted i Danmark nogensinde. Rekorden blev slået sidste år,
hvor der var 60 hold med, og i år er der her et
par dage før tilmeldingsfristens udløb tilmeldt 81
hold! Vinoble sponserer også vinsmagningen på
tirsdag, hvor deltagerne bagefter kan købe vin
med en særlig festivalrabat. Hvis du ikke kan
være med der, så er det værd at holde øje med
Vinobles annoncer i Dansk Bridge og på DBf’s
hjemmeside www.bridge.dk. Her er der ofte
særlige tilbud til DBf’s medlemmer.

Vingsted hotel & konferencecenter er det nye
navn for det, vi kender som Vingstedcentret eller
slet og ret Vingsted. Ja, helt nyt er det nu ikke,
for navnet var allerede ændret før sidste års festival, men indgroede vaner ændres ikke så let,
så mon ikke vi bliver ved med blot at kalde det
Vingsted mange år endnu? Det er ottende år, vi
holder festivalen her, og hvert år bliver vi mødt
med en fantastisk velvilje og indstilling til, at vi
i fællesskab skal sørge for, at festivalen bliver en
succes. I år har vi derfor været helt trygge ved
også at afholde det junior EM for par, som DBf
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har været vært for umiddelbart op til festivalen,
her i Vingsted.

Schweitzer trykker Dansk Bridge og sponserer
det lille systemkort til parturneringer. Her på
festivalen sponserer Schweitzer præmierne i
bridge/golf-turneringen. Til junior EM for par
har Schweitzer lavet et meget flot arbejde med
mesterskabslogoet i tre forskellige udgaver uden
beregning.

Bravo Tours er en ny sponsor i år. Bravo Tours
er begyndt at lave bridgerejser med Hans Kristian
Sørensen og Harry Frandsen som rejseledere.
Førstnævnte, der er bedre kendt som HK, er også
klubkonsulent i DBf. Bravo Tours har sponseret
en bridgerejse for to personer til Rhodos den 1.
september 2012 eller til Belek (Antalya, Tyrkiet)
den 24. marts 2013. Der bliver trukket lod om
rejsegavekortet til en værdi af 16.000 kroner
søndag den 15. juli blandt samtlige spillere i
bronzeturneringerne. Der lægges et lod i tromlen
for hver bronzeturnering, man har spillet, så man
kan få op til 18 lodder med i tromlen. Rejsen
vindes af en enkelt person, ikke et par.

Reinholdt Bridge sponserer to rejsegavekort til
en værdi a 300 kroner til det par, det bliver nr.
næstsidst i bronzeturneringerne.

Gammel Dansk sponserer en gave til festivaldeltager nr. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 og 5.000
Dagens Bridge er den daglige, udvidede
bridgespalte på dagensbridge.dk. Det er Lars
Blakset, der står bag spalten. Lars tilbyder alle
deltagere på Dansk Bridgefestival en måneds
gratis abonnement (normalpris 50 kroner).
Send blot en mail til dagensbridge@gmail.com
med oplysning om navn, e-mailadresse og postadresse. Endvidere udtrækkes blandt samtlige
spillere i hver af de 18 bronzeturneringer en
vinder af et års gratis abonnement til en værdi
af 365 kroner.

indbyder til

.
Carletti leverer den populære Bridge Blanding,
som bliver uddelt i bronzeturneringerne til par,
der på den ene eller anden måde har gjort sig
særlig fortjent til en lille påskønnelse.

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
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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.

Elys fornemmelse for odds
af Ib Axelsen

Hvis man ikke er senior, siger navnet Ely Culbertson måske ikke en så meget. Han blev født
i Rumænien i 1891, russisk mor og amerikansk
far. Han studerede ved universiteter i Frankrig og
Schweiz, og han havde et ekstraordinært talent
for sprog: Han talte flydende russisk, engelsk,
fransk, tysk, tjekkisk og spansk og kunne læse
fem andre sprog.
		I 1921 flyttede han til USA og ernærede sig i
starten ved sine gevinster i auktionsbridge og poker. I 30’erne var han den ubestridte personlighed
inden for kontraktbridge. Han promoverede med
dygtighed spillet og arrangerede udfordringskampe mellem sit eget hold og andre tophold

i USA og England, og hans udviklede sans for
PR sørgede for, at kampene fik massiv omtale i
aviser og radio.
		Han grundlagde tidsskriftet The Bridge World,
hvor han i en artikel i 1930 omtaler dette spil fra
en parturnering:
		 Øst / Ingen
			
#E 8 7
			
¤E D T 9 8 7
			
>K
			
<E T 5
# K 2			
#6
¤ 4 3				
¤B5
> D B 8 7 4 		µ
> ET 6 5 3 2
< 9 7 6 2			
<DB43
			
#D B T 9 5 4 3
			
¤K 6 2
			
>9
			
<K 8
		

		

vest
nord    øst
Theodore Mrs. Ely
Mrs. P.
Lightner Culbertson Hal Sims

			
		
pas
		
pas
		
pas

3¤
6#

pas
pas
pas

syd
Ely
Culbertson

1#
3#
pas

Culbertson fremhæver, at Syds hånd er til pas,
men han ville lave et overraskelsesangreb på
Lightner i håb om at bluffe ham. Om genmeldingen 3# siger han: Det kunne let koste os en
udgang og have resulteret i en ren bund at passe
til kravmeldingen 3¤ på baggrund af, at jeg ikke
havde en åbningshånd. Desuden passer jeg aldrig
til en kravmelding, heller ikke i søvne.
		Om spilføringen siger Culbertson følgende:
Hele spillet afhænger af spørgsmålet om sparknibningen. Med ti trumfer er odds matematisk
set så lidt for knibningen, at det i sig selv er en
faktor, der kan negligeres.
		En vigtigere faktor ligger i den blanke ruder
konge. Jeg ved ikke via hvilke mystiske kanaler
ved blandingen af kortene, men den kendsgerning står tilbage, at en singleton honnør tit (for
tit) er ledsaget af en singleton honnør på en anden
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hånd. Jeg besluttede mig derfor til ikke at knibe,
da _ der kan man bare se! _ jeg fik øje på et lettere, delvist undertrykt gab på Teddys mund.
Hvorfor skulle en mand, der oplagt er lysvågen,
føle trang til at gabe _ medmindre en pludselig
opstået nervøs energi forsøger at komme til fysisk udtryk? Og ville han være så oplagt nervøs,
hvis ikke kongen var under essets guillotine?
		Ved at veje den ene faktor, ”loven om symmetri”, på den ene vægtskål imod faktoren ”let
trækning i mundmusklen” på den anden vægtskål
besluttede jeg mig til at knibe. Det spil gav os en
top.
		I dag spiller vi som regel ikke med håndgivne,
men med computergivne kort. Så vi behøver ikke
bekymre os om nogen symmetrilov, der skulle
medføre, at en blank konge i en farve skulle gøre
det sandsynligt med en blank konge i en anden.
Odds for at knibe, der i sig selv skulle være en
faktor, der kan negligeres, er såmænd 37 mod 13,
altså 74%! Vores viden om odds i bridge er blevet
udbygget lidt efter lidt siden dengang.
		Det er markant, at Culbertson havde brug
for en let trækning i mundvigen hos venstre
modstander for at spille med odds. I dag ville
det kræve en kraftig trækning i mundvigen hos
højre modstander for at spille imod odds og gå
op på esset.
		En af mine venner skulle i en turnering i
Frankrig håndtere en tilsvarende trumffarve
og fældede kongen ved at gå op på esset _ hun
havde set kongen hos Øst! Modstanderne spurgte
ikke, hvad der havde fået hende til at gå op på

esset, men hvis de havde spurgt, ville hun måske
have svaret, at et godt kig er bedre end en dårlig
knibning!
		I vores lokale klub er jeg stødt på følgende
argument for at toppe:
		Når 2’eren er kommet med fra Vest, er det et
spørgsmål om fordelingen
			

K2 _ 6

eller

62 _ K

og de er lige sandsynlige!
		Det vigtigste argument imod, at det er fiftyfifty, er ikke, at man glemmer at tage højde for
K62 hos Vest, men at selvom de to fordelinger
ovenfor har samme startsandsynlighed, er der
odds 2 mod 1 for den første, fordi Vest med den
sidste har valget mellem 6’eren og 2’eren.
		Siden Culbertsons tid har vi hørt om princippet om begrænset valg, men det er stadig svært
at kapere.

Interesserer du dig for odds, kan du fx købe dette
minihæfte hos Bridgeforlaget i forhallen:
Ib Axelsen: Odds i bridge 32 s., hft., 50 kr.

Der er fin festivalstemning, når frokosten nydes i solen unden for Vingstedcentret.
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Kort & Godt – Stort & Småt
Kurser

Fem kurser finder sted her i Vingsted i løbet af
festivalen. Det drejer sig om kurser i BridgeCentral og Bridgemate samt turneringslederkurser.
For mere information om kursernes indhold: se
www.bridge.dk og www.bridgefestival.dk

Værelsesbestilling

Foretages i Vingsted hotel & konferencecenters
reception.

Vinsmagning

Ligesom tidligere vil Vinoble arrangere vinsmagning. Tidspunkt: Tirsdag kl.17.30_18.45.

Restauranten

Der er morgenmad i restauranten hver dag
kl.7.30_10.00 (den 7. + 8. fra kl. 7). Køkkenet
lukker kl.21.00. Se menuopslag.

Bridge-cafe og -kiosk

Bridge-Cafeen har åbent lørdag den 7. juli til
og med søndag d. 15. juli hver dag normalt fra
kl. 9_23.30. Den 7. juli åbnes dog først kl.11,
og cafeen lukker kl. 18.30 torsdag, og sidste
søndag kl.18.
		Bridge-Cafeen får igen i år en lillesøster i
form af Bridge-Kiosken, der er åben efter behov.
Her kan du i de korte pauser købe lidt til at få
blodsukkeret op igen.
		Bridge-Cafeens sortiment er som sædvanligt: salater, sandwiches, smørrebrød, kager
og drikkevarer. Og så selvfølgelig den gode og
hurtige service! 

Svømmehallen

Svømmehallen er åben alle dage (undtagen
søndag) kl. 6.30-08.00 og kl. 19.00-21.00.

Information

Findes i forhallen.

Morgenløb

Mandag, tirsdag og onsdag kan du kl. 8 løbe en
tur på ca. 5 km sammen med juniorlandsholdsspilleren Matias Rohrberg.

Officials

Turneringsledere kan kendes på deres hvide
skjorter med DBf-logo på venstre bryst. Alle
øvrige officials er klædt i lyseblå skjorte med
DBf-logo.

Bulletiner

Hver morgen udkommer en bulletin med gårsdagens resultater, referater og interviews samt
oversigt over dagens program.

Kortfordelinger og frekvenstavler

Resultater, kortfordelinger og frekvenstavler offentliggøres ved opslag i spillelokalerne og på
festivalens hjemmeside www.bridgefestival.dk

Mesterpoint

Der spilles om mesterpoint i alle bridgeturneringer. Husk medlemsnummer (kan oplyses i
informationen i forhallen).

Tobak

Rygning er forbudt i spillelokalet. Rygning er
kun tilladt i særlige lokaler.
Mobiltelefon
Mobiltelefoner skal være slukket i spillelokalet.
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# Festival-Tilbud#

Rækkemanagers:
Bertel Lund Hansen, Peter Kejlberg, Børge
Klinkby, Annie Hundevad, Christian Sørensen.

Kortlægning:
Bo Ulrik Munch (Ansvarlig), Peder Nørgaard,
Svend Gjerløv, Hanne Gjerløv, Kirsten Munch,
Ole Dohn, Jørgen Vang Hansen.
Resultatservice:
Ulla Tradsborg (Ansvarlig), Ole Nielsen, Otto
Rump, Karl Bo Jensen, Henning Mikkelsen,
Sonja Rasmussen, Allan Christiansen, Jytte
Dahl.
Bulletin, presse og web:
Henrik Kruse Petersen (Ansvarlig), Peter Lund,
Ole Berg Kristensen, Claus Øgard.
IT: Claus Øgard.

BBO: Torsten Ørhøj, Jan Nielsen.

1 sæt Bridgepartner meldekasser +
8 kortmapper med kort. Pris 400 kr.
Normal pris 458 kr

Organisation

En masse mere eller mindre frivillige vil sørge
for, at Dansk Bridgefestival 2012 bliver en succes, og mange af dem har længe været i gang
med forberedelserne.
Festivalansvarlige:
Per Egelund, Flemming Bøgh-Sørensen, Charlotte Koch-Palmund,.
Information og forlag (findes i forhallen):
Peter Jacobsen (ansvarlig), Vivi Larsen, Morten
Henningsen.
Turneringsansvarlige:
Torsten Ørhøj (holdturneringer),
Flemming Bøgh-Sørensen (sideturneringer),
Jacob Duschek (DM-finaler),
Charlotte Koch-Palmund (Bridge/Golf).

Turneringsledere:
Jacob Duschek (Ansvarlig), Jens Brix Christiansen, Jesper Debois , Per Egelund, Peter Eidt, Lars
Korsholm, Peter Kraunsøe, Søren Kraunsøe, Ole
Berg Kristensen, Ole Vinberg Larsen, Stephan
Magnusson, Ove Sandholt, Jens Westergren,
Torsten Ørhøj, Niels Aagaard.
Appelkomite:
DBf’s appelkomite v/ Jens Brix Christiansen.
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Bridge-cafeen/-kiosken:
Annelise Christiansen (Ansvarlig), Inga Bang,
Henning Langbak, Lene Høybye, Sonja Schmidt,
Birgit Munch Wissum, Krista Ruby, Charlotte
Koch-Palmund.
Økonomi: Peter Barington.
			

Nye regler for brug af
STOP-skiltet

Før

enhver springmelding:

1. Læg Stop-skiltet op, og lad det ligge.
2. Afgiv din melding.
3. Efter ca. 10 sekunder tages Stop		skiltet ned.
4. Herefter må næste spiller melde.

Bridge i Billedbladet!

I det nyeste nummer af Billedbladet er der på side 74 en lille
artikel om danske juniorers
besøg hos prins Henrik på Kongeskibet. Man ser bl.a. Majka
Cilleborg Bilde spille bridge
med prinsen. Mere om dette i
næste bulletin.

Festivalprogram
IAF = imps across the field. Se sideaktiviteter sidst i programmet.
Fredag den 6. juli
18.00 _ 23.00

		
Schweitzer Bridge/Golf (bridge)

Lokale
Centersal

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

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

Kolding
Hal 2
Hal 1
Hal 2
Hal 2
Centersal

08.30 _ 15.00
10.00 _ 18.15
10.30 _ 14.30
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00

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

Fredericia
Hal 1
Hal 2
Hal 2
Hal 2

09.30 _ 22.00
10.00 _ 18.15
10.30 _ 14.30
11.00 _ 18.15
12.30 _ 21.50
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00

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

Auditoriet
Hal 1
Hal 2
Centersal
Hal 1
Hal 2
Hal 2

10.00 _ 17.00
10.00 _ 22.00
10.30 _ 14.30
10.30 _ 17.00
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00

DM Damepar
Danish Open kvalifikation
Bronze parturnering 7A+7B
VINOBLE Open 		
Sølv parturnering 4 (IAF)
Bronze par 8A+8B 		

Centersal
Auditoriet
Hal 2
Hal 1
Hal 2
Hal 2

09.30 _ 15.15
10.00 _ 18.15
10.30 _ 14.30
11.00 _ 18.15
16.00 _ 22.45
16.30 _ 22.00
19.00 _ 23.00

Danish Open kvartfinaler
Guld parturnering 2 (IAF)
Bronze parturnering 9A+9B
		
DM Seniorpar
Sølv parturnering 5
Danish Open semifinaler
Bronze parturnering 10A+10B

Centersal
Hal 1
Hal 2
Hal 1
Hal 1
Centersal
Hal 2

Lørdag den 7. juli

Søndag den 8. juli

Mandag den 9. juli

Tirsdag den 10. juli

Onsdag den 11. juli

Torsdag den 12. juli
10.00 _ 14.00
10.00 _ 17.00
10.00 _ 18.00
10.00 _ 18.15
11.00 _ 17.45
15.00 _ 19.00
20.00 _ 23.45

Bronze parturnering 11A+11B Hal 2
DM Seniorpar		
Hal 1
Danish Open finale
Centersal
Guld parturnering 3
		
Hal 1
Sølv parturnering 6
Hal 2
Bronze parturnering 12A+12B Hal 2
Vejleturnering (bronze drop-in 13)Hal 2

Fredag den 13. juli		
10.30 _ 14.30
14.00 _ 22.45
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00

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

Lokale
Hal 2
Hal 1
Hal 2
Hal 2

09.30 _ 19.00
10.30 _ 14.30
11.30 _ 18.00
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00

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

Hal 1
Hal 2
Centersal
Hal 2
Hal 2

09.30 _ 17.00
10.00 _ 16.45
10.30 _ 14.30

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

Hal 1
Hal 2
Hal 2

Lørdag den 14. juli

Søndag den 15. juli

Sideaktiviteter
Lørdag den 7. juli
09.30 _ 18.00

Kursus: BridgeCentral

09.30 _ 18.00

Kursus: Bridgemate

09.30 _ 18.00
			

Kursus: Udvidet BridgeCentral og
Bridgemate

17.30 _ 18.45
			

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

09.00 _ 17.00

turneringslederkursus modul 1

09.00 _ 17.00
11.30 _18.00

turneringslederkursus modul 2
Begynderfestival

10.00 _ 18.00

Begynderfestival

10.00 _ 18.00

Begynderfestival

Søndag den 8. juli

Mandag den 9. juli

Tirsdag den 10. juli
Onsdag den 11. juli

Torsdag den 12. juli
Fredag den 13. juli

Lørdag den 14. juli

Søndag den 15. juli

14.45 Lodtrækning blandt alle, der under festi-			
valen har deltaget i en bronzeturnering,
om et gavekort til en bridgerejse for to 			
personer med Bravo Tours. Værdi 16.000 kr.

Sideturneringer

(drop-in-parturneringer)

I sideturneringerne går 40 % af indskuddet til
pengepræmier. Udover pengepræmier vil der i
nogle turneringer være sponsorgaver.

Bronze

Hver dag spilles der en eller flere bronzepointturneringer.
Bronze B er åben for spillere, som ikke har
opnået forbundets kredsmestertitel.
Indskuddet er 80 kr. pr. spiller. Juniorer (f. 1987
eller senere) 40 kr. pr. spiller.

Sølv

Hver dag bliver der arrangeret en sølvpointturnering.
De tre bliver udregnet efter imps-across-the-field
(IAF = holdturneringsopgørelse).
Indskuddet er 120 kr. pr. spiller. Juniorer (f. 1987
eller senere) 60 kr. pr. spiller.
Dato

Guld

Der bliver arrangeret tre guldpointturneringer
Én bliver udregnet efter imps-across-the-field
(IAF = holdturneringsopgørelse).
Indskuddet er 170 kr. pr. spiller. Juniorer (f. 1987
eller senere) 85 kr. pr. spiller.

Bronze (28 spil)

Sølv (42 spil)

Guld (57 spil)

Lørdag den 7. juli

1 A+B kl. 13.00
2 A+B kl. 19.00

1

Søndag den 8. juli

3 A+B kl. 10.30
4 A+B kl. 19.00

2 IAF kl. 16.00

Mandag den 9. juli

5 A+B kl. 10.30
6 A+B kl. 19.00

3

Tirsdag d. 10. juli

7 A+B kl. 10.30
8 A+B kl. 19.00

4 IAF kl. 16.00

Onsdag d. 11. juli

9 A+B kl. 10.30
10 A+B kl. 19.00

5

kl. 16.00

2 IAF kl. 10.00

Torsdag d. 12. juli

11 A+B kl. 10.00
12 A+B kl. 15.00
13
kl. 20.00

6

kl. 11.00

3

Fredag d. 13. juli

14 A+B kl. 10.30
15 A+B kl. 19.00

7 IAF kl. 16.00

Lørdag d. 14. juli

16 A+B kl. 10.30
17 A+B kl. 19.00

8

kl. 16.00

Søndag d. 15. juli

18 A+B kl. 10.30

9

kl. 10.00

Rabatkort

Rabatkort til bronzeturneringer kan købes i
Informationen. Prisen er 700 kr. for 10 stk.
Rabatkortene er personlige, men kan dog
bruges som betaling for makker.

kl. 11.00

kl. 16.00

1

kl. 10.00

kl. 10.00

Medaljetagere ved
Dansk
Bridgefestival
2005

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

2006

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

26

2007

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

Nu 18 hæfter i miniserien
Køb dem i Bridgeforlaget

2008

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

2010

Åben par
1. Michael Askgaard_Gregers Bjarnarson........... 347
2. Sabine Auken_Peter Schaltz............................. 334
3. Jens Auken_Jon Sveindal ................................ 281
Damepar
1. Camilla Bo Krefeld_Bente Bo Christensen . .. 345
2. Helle Rasmussen_Lone Bilde ......................... 304
3. Lena Mortensen_Grethe Bundgaard . ............. 238
Mixed par
1. Dorte Cilleborg_H.C. Nielsen . ....................... 223
2. Bjørg Houmøller_Henrik Iversen.................... 222
3. Lone Bilde_Bo Lønberg Bilde . ...................... 196
Veteranpar
1. Poul Erik Christensen_Erik Fjord Pedersen..... 332
2. Henning Langbak_Jes Bank ........................... 269
3. Erik Skovfoged-Olsen_Jacob Baden .............. 255
Vinoble Open
1. Odins Ravne...................................................... 232
2. Erik Fjord.......................................................... 219
3. Blackadder og Co............................................. 216
XP Danish Digital Open_Finalen
		Bridgeministeriet_Næsten Juniorer .................. 142_92
Bridge-golf
1. Allan Amstrup_Peter Jensen..........................294
2 Otto Dahl_Eigild Johansen............................264
3. Boyd Jancey_Frank Jensen............................264

2011

2009

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

27

Åben par
1. Jens Auken_Peter Schaltz................................. 338
2. Frederik Mørk_Ole Wolff................................. 293
3. Dorthe Schaltz_Morten Lund Madsen ........... 260
Damepar
1. Anne Sofie Houlberg_Christina L. Madsen ... 534
2. Pia Knak Jacobsen_Gurli Gøbel ..................... 356
3. Camilla Bo Krefeld_Bente Bo Christensen . .. 337
Mixed par
1. Ulla Zeeberg_Ulrik Zeeberg ........................... 259
2. Nadia Bekkouche_Peter Schaltz...................... 251
3. Dorthe Schaltz_Morten Lund Madsen ........... 246
Seniorpar
1. Jens Fynboe_Ole Vøgg Veje............................ 397
2. Bente Christensen_eivind Sveinbjørnsson ..... 265
3. Helge Hesselberg_Jacob Bjerrum .................. 263
Vinoble Open
1. BABO............................................................... 228
2. Kaptajn Andreas med besætning...................... 224
3. De gode årgange............................................... 216
Danish Open_Finalen
		Team PharmaService_Danmark Senior ........... 102_60
Bridge-golf
1. Mads Grove_Henrik Norman Hansen...........244
2 Søren Frandsen_Erik Brok.............................241
3. Dennis Koch-Palmund_Knud Harries...........230
Begynder
1. Poul Østergaard_Ib Jensen............................... 136
2. Mathilde Kruse_Rasmus Kolding.................... 130
3. Olav V. Nielsen_Jørgen H. Mellergaard . .......... 92
Skolepar
1. Peter Jepsen_Majka Cilleborg . ......................... 13
2. Jon Brodersen_Rasmus Jepsen ......................... 10
3. Søren Bilde_Cecilie Kofoed ............................... 6

Bog om slutspillet 2012
af Morten Henningsen

Jacob Duschek: Slutspillet 2012
128 s., hft., 148 kr.
Bridge er en konkurrencesport, og
bridgespillere er drevet af lysten til
at yde deres bedste. Og heldigvis
er der mulighed for at konkurrere
uanset hvilken styrke, man har.
I Danmark spilles seriøs turneringsbridge fra
klubbernes undervisningshold til nationale mesterskaber i Vingsted. Men den absolut stærkeste
turnering er divisionsturneringen, som afgøres
i et slutspil mellem de bedst placerede hold fra
den indledende runde, hvor 12 hold har mødt
hinanden. Efter 11 kampe a 36 spil er fire hold
klar til slutspillets semifinaler og finale. Semifinaler og finaler afgøres i en weekend _ begge i
fire sektioner a 16 spil.
		Samtlige 128 spil blev i 2012 transmitteret på
BBO, hvilket betyder, at alle meldinger og spilføringer er registreret. Denne mulighed har Jacob
Duschek udnyttet til at skrive en enestående bog,
hvor alle spil gennemgås, som de fandt sted ved
bordet. Det er netop dette, som er bogens største
kvalitet: Vi får lov til at se de kontroversielle
meldinger og spilføringer, men vi får også den
klassiske 1ut - 3ut til 10, der kan lægges ned
efter udspillet. Sådan er bridge jo! Meldinger og
spil bliver kommenteret på et niveau, som er uddybende og forståeligt for de fleste klubspillere.
		At relativt uskyldige fordelinger kan forvandles til et festfyrværkeri, når kortene kommer i
hænderne på eliten, skal vi se et eksempel på:
Spil 15 i semifinalens første sektion er et spil,
som ofte vil resultere i 3ut til N-S, uanset at
modstanderne måtte blande sig i meldingerne.
		Syd / N-S
			
# EB75
			
¤ K BT 5
			
> E2
			
< 872
# T 9 6 4 3			
#8
¤ D 4			
¤ E9873
>8
µ		
> K BT 9 5 3
< E T 6 5 4			
<B
			
# KD2
			
¤ 62
			
> D764
			
< KD93
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Meldeforløbet hos Dorthe og Peter Schaltz kunne
da også finde sted på en almindelig klubaften. I
zonen spiller Dorthe og Peter med 15-17-sans’er,
og Søren Christiansens indmelding bragte ikke
Schaltz’erne på glatis.
vest
nord
øst
  syd
		

		
		
		
		

Auken D. Schaltz Christiansen P. Schaltz

				
pas
1¤
2>
pas
D1
pas
pas
3ut
a.p.

1. Takeout.

1<
pas
2ut		

De 3 andre N/S-par spiller med (11)12_14sans’er, og her kom Ø-V mere aktivt ind i meldingerne _ med mere eller mindre held:
		

		
		
		
		

vest

nord

øst

Nielsen M.Bilde Boesgaard

				
2< 2
D3
2ut 4
5
3<
D
3¤
pas
D
a.p.

syd

Hansen

1ut 1		
pas
pas

1) 11-14.
2) Kelsey, principielt 3-farvet hånd med de to sorte farver og
en rød.
3) Takeout.
4) Søgemelding.
5) Kortfarve i ruder, minimum.

		

		
		
		
		

vest

D. Bilde

1) (11)12_14.
2) Stayman.

nord

øst

nord

øst

Schou Graversen

				
pas
2< 2
3>
pas
4>
pas
a.p.

vest

		 Lund Madsen Konow M. Schaltz

				
		
pas
2< 2
		
pas
D3
4
		
RD
pas
		
2#
D
		
pas
D
		
3<
D
		
a.p.

		
2>
pas
2¤
2ut
RD 4
3>

1) 12-15. 2) Stayman. 3) Takeout. 4) SOS.

syd

Kofoed

1ut 1
pas
4#

syd

Hagen

1ut 1
pas
pas		
pas		
pas		
pas		
D		

Spilføring og resultater kan du se, hvis du køber
bogen i Bridgeforlagets reception ved hovedindgangen. Bogen er på 128 sider og koster 148 kr.

							 Violinen
af Ole Berg Kristensen

I starten af 90’erne hustlede jeg bridge, poker og
backgammon diverse steder i København. Jeg
havde været inde i en sløj periode, den dag jeg
sad i et tilrøget lokale i en baggård på Amager.
Hele den forløbne uge havde både morgenmad,
frokost og aftensmad bestået af en portion spaghetti med en oksebouillonterning. Jeg trængte i
den grad til lidt afveksling i kosten, men jeg havde ikke en krone på lommen og ingen umiddelbar
udsigt til at tjene en eneste. Men så trådte ”Violinen” ind af døren. Violinen var et kælenavn for
en konservatorieuddannet musiker, der jævnligt
kom i klubben. Han var en dygtig violinspiller,
og han elskede bridge. Han havde så også brugt
væsentlig mere energi på at lære at spille violin.
Violinen ville så gerne spille bridge, og vores
faste aftale var, at han dækkede mig økonomisk.
Hvis jeg vandt, ville jeg få gevinsten udbetalt,
hvis jeg tabte, kunne jeg få lov til at skylde.
		Jeg fik hurtigt trommet et par spillere mere
sammen, og vi blev enige om at spille en ”Chicago”; fire spil i hver parkonstellation.
		Det var ikke uden grund, at mit kælenavn
dengang var ”Burgeren”, så for mit indre øje
så jeg straks et XXL-burgermeal fra den lokale
snask; sådan en flok weekendspillere skulle jeg
vel nemt kunne mule!
		Nu er det jo ikke altid, det går, som præsten
prædiker; og da vi var nået til sidste spil, stod
jeg kun på et meget svagt plus, da jeg trak denne
hånd op:
#32 ¤DT6 >753 <EK872

Makker, Violinen, passede naturligvis (suk), og
det gjorde næste hånd også. Jeg overvejede svagt
en bluff, men det ville have været alt for farligt
med Violinen som makker. Jeg meldte pas. Næste
hånd åbnede entutiastisk med en 15_17-sans,
makker passede, og næste hånd hævede selvsikkert til 3ut. Det krævede ikke den store ledvogtereksamen at se, at vi skulle sætte kontrakten, hvis
jeg skulle have en burger til aftensmad.
		Makker spillede, selvfølgelig, en lille spar ud
(suk). For nemheds skyld får I lige hele fordelingen og meldeforløbet:
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#E6
				
¤KB5
				
>DB94
				
<6543
# K 9 8 7 5		
#32
¤8642
¤DT6
>86
µ
>753
< B 9			
<EK872
				
#DBT9
				
¤E97
				
>EKT2
				
<DT
vest

pas
pas
pas

nord

pas
3ut

øst

pas
pas

syd

1ut		
pas		

Spilfører lod udspillet gå hjem til hånden og
spillede spar til esset. En ruder gik til spilførers
>10, og en spar blev sendt af sted, som makker
stak med kongen. Min hjerne arbejde på højtryk. Efter spilførers unødvendige ”blær” med
>10 var fordelingen som en åben bog for mig.
Jeg kunne selvfølgelig dårligt bebrejde makker
hans sparudspil, men kunne jeg blot få ham til at
skifte til klør, ville kontrakten gå ned. Jeg kunne
selvfølgelig prøve at kalde i klør, men makker
ville måske ikke forstå det; man kalder jo ikke
med et sikkert stik.
		Pludseligt stod det hele klart for mig: Jeg smider ¤D af! Makker ved allerede, at der ikke er
fremtid i hverken ruder eller spar, og nu kan jeg
fortælle ham, at også hjerterne er uden fremtid
_ han ville ikke have andet valg end at spille
klør. Alt var perfekt; spilfører sad endda Syd, så
diverse bridgeskribenter ikke skulle dreje spillet,
når jeg skulle omtales i rosende vendinger. Som
tænkt, så gjort; af med ¤D!
		Makkers triste forvirrede øjne lynede af glæde
og forståelse, og han spillede øjeblikkeligt… en
hjerter tilbage! (Og atter suk).
		Nå, inden det hele ender som en gendigtning
af ”Den lille pige med svovlstikkerne”, kan jeg
da fortælle, at jeg alligevel fik varieret kosten lidt.
Da jeg om aftenen desperat rodede køkkenskabet igennem, fandt jeg en bouillonterning med
andesmag.

Tag på bridgeferie i
vingsTedcenTreT
6.-15. juli 2012

dansk bridgefestival
dm-parfinaleR

mixed, åben, begynder, dame og senior

holdTurneringer

danish open for eliten &
vinoble open for mindre rutinerede bridgespillere

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

bridge/golf og masser af sideakTiviTeTer

www.bridgefesTival.dk

