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Velkommen til Festival 2013

Kære Bridge Danmark

Så kalder Vingsted igen. For niende gang skal vi fejre festival med kort i hånden.
		Festivalkonceptet ligger efterhånden rimelig fast, så meget af programmet vil være det, som I
nu kender rigtig godt. Selvfølgelig er der igen i år nye tiltag. Vi vil gerne styrke juniorarbejdet i
DBf, og derfor er det glædeligt, at der nu også er en egentlig juniorcamp inkluderet i programmet.
Spændende bliver det sandelig også, at vores nye handicapsystem skal have
sin debut under festivalen.
Mangfoldighed er i høj grad kendetegnet på festivalen. Her skal være udfoldelsesmuligheder for alle bridgespillere. Nogle stræber efter at vinde et af
mesterskaberne, men der er sandelig masser af andre turneringstilbud med
udfordringer på alle niveauer.
Målet med festivalen er nemlig i høj grad at rumme både elite og bredde.
Hvert år er deltagerantallet i sideturneringerne vokset, og det har været en
succes at lave styrkeopdelte rækker.
I år ser det ud til, at tilmeldingerne til Vinoble Open vil runde 100 hold.
Henrik Friis,
Fantastisk!
formand for DBf
Ingen festival uden de mange frivillige, der sammen med vores ansatte i
sekretariatet knokler for at få det hele til at fungere. KÆMPE TAK til jer.
Vel mødt, tag en masse stik og hyg jer i selskabeligt samvær med bridgevenner.

Sæt i gang _
vi er klar til skrive ...
For niende 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

Gratis bulletin til dig
hver eneste morgen

af frivillige hjælpere gøre sit yderste for at sikre,
men du må selv hjælpe til!
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
skribentstjerner som Ole
Berg Kristensen, Charlottte
Koch-Palmund, Christina
Lund Madsen og Flemming Bøgh-Sørensen,
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. Så sæt
i gang _ vi er klar.
Rigtig god festival!
Henrik Kruse Petersen (ansv. red.)

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, hvor også
programmet og resultater m.m. kan ses.
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Støt dem, der støtter
dig og din sport

DBf kan igen takke en række sponsorer for at
være med til at realisere Dansk Bridgefestival:
Carletti Bridge Blanding, Vinoble, Vingsted
hotel og konferencecenter, Reinholdt Bridge,
Hotel New Skanpol, Hotel Svendborg, Hotel
Falster og Schweitzer.
Læs mere om vore gode sponsorer på side 16_17.

Held og lykke fra Informationen
af Peter Jacobsen

Nu er det niende gang, vi skal til Vingsted. Det
nærmer sig snart rutine at fylde en lastbil op med
diverse bridgemateriel, men det er altid spændende at se, hvad vi har glemt. Information og
salg fra Bridgeforlaget er som sædvanlig placeret
ude i forhallen af Vingstedcentret.
		Bemandingen er den samme som sidste år.
Vivi, vores tro frivillige hjælper samt Morten og
Peter som til daglig huserer i Asminderød.
		Vi sætter selvfølgelig vores bogreoler op og
lægger nogle andre ting frem, mens nogen af de
ting, som vi efter 8 år ved, (næsten) ikke bliver
efterspurgt, tager vi ikke frem hver dag, så spørg
endelig, hvis der er noget, du savner _ måske har
vi det alligevel med.
		Du får lige et umoralsk spil at fordrive ventetiden med. Spillet har et par år på bagen og
stammer fra klubholdsturneringen i Distrikt Østsjælland, men kunne ligeså godt være foregået
her i sommerbridgens land. Jeg havde fået ny
makker (klubbens eneste 1. div.spiller) til dagen,
men alle aftaler var vist ikke helt på plads:
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nord

1ut
2¤ 3
3¤ 5
4ut 7
6¤ 9
pas

(Sø)forklaringer:

1. Dont, dvs. enfarvet indmelding.
2. Naturligt / transfer.
3 Naturligt / accept af transfer.
4. Naturligt.
5. ?? / bedre end 4¤.
6. For at spille / cuebid.
7. 1430 ruder / hjerter er trumf.
8. 0 Keycards.
9. ?? / Noget må han jo have.
10.Det bliver dyrt det her / Shit, han har ruder!

13 stik og 1510 til N-S da sparfarven gav afkast
til klørtaberne, og trumfarven klarede resten.
		Der er jo ikke noget der hedder held i bridge
_ kun godt ”håndværk”, men det kræver, at du
og makker har læst den samme bog, så kom bare
ud og besøg os i Informationen og køb bogen du
mangler, men husk at købe den samme til din
makker J.
		Held og lykke til jer alle.

		
876
EB8764
D
K94

øst

D1
pas
pas
pas
pas
pas

syd

2> 2
2# 4
4> 6
5> 8
7> 10

Vinderglimt fra 2012
af Henrik Kruse Petersen

Traditionen tro tager vi lige en lille rundtur
blandt sidste års største festivalhøjdepunkter.
Jeg har sakset lidt fra bulletinerne og fra bladet
Dansk Bridge, så hvis du har en vældig god hukommelse, kan det tænkes, at du har set nogle
af spillene før.
		Festivalen skydes altid i gang, når bridgegolferne begynder med kortspillet fredag aften,
inden de kaster sig over weekendens mere fysiske udfoldelser på golfbanerne. Bridge/golf
er et uofficielt DM, men med medaljer og fine
præmier. Samlede vindere blev Dennis KochPalmund_Knud Harries foran Erik Brok-Søren
Frandsen med Anders Hanberg Sørensen_Palle
Herskind på tredjepladsen.
		Vi skal se et rigtigt parturneringsspil med
vinderne i hovedrollen. Læg mærke til Østs rå
oplysningsdobling af 1<. Da Vest efter 3¤ kæmpede videre med en oplysningsdobling, meldte
Øst med de fine modspilskort tilfreds pas.

han skiftede til en lille spar. Spilfører lagde lavt,
og da Øst kom ind på #K, fortsatte han med
<B til trumf og overtrumf i vest. Modspillet fik
derudover stik for ¤EK, så resultatet for spilfører blev to ned og 500 ud. +19 og en ren top til
bridge/golf-mestrene.

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

Mixed par
Masser af favoritpar stod parat til at snuppe
medaljerne, men et par, der aldrig har været i
nærheden af podiet, tog guldet. Det var Katrine
Martensen-Larsen og Anders Sigsgaard der satte
alle til vægs og blev populære vindere af den to
dage lange turnering. På de næste pladser kom
Jette Bondo_Lauge Schäffer og mor og søn,
Dorthe Schaltz_Martin Schaltz.
		Vi skal se et spil, hvor nr. 1 og 2 i A mødtes,
og toerne endte i en lidt spøjs kontrakt på en 4_2fit. Der var dog en særdeles logisk forklaring bag
meldeforløbet:

Vest / N-S
			

vest

nord

øst

pas
2#
D

1<
3¤
pas

D
pas
pas

Dennis Koch-Simon
Knud
Palmund Orthmann Harries

syd

Søren		
Vorstrup

1¤
pas
pas

Udspil: >K.
		Syd stak straks ruderudspillet med >E og
spillede tre gange klør med ruder af. Vest kunne
dog trumfe den tredje klør, og han trak >D, inden
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Bridge-golfvinderne i forgrunden:
Dennis Koch-Palmund og Knud Harries

stedfestivalen, stillede op til DM, og de satte
sig tungt på medaljerne. Vindere blev i fin stil
Lone Bilde_Helle Rasmussen med 451 point.
De havde masser af luft ned til sidste års mestre,
Christina Lund Madsen_Fie Houlberg, på 355 og
Nadia Bekkouche_Helle Krogh på 344.
		Vi skal selvfølgelig have et spil med vinderparret, der var på vej mod slem, inden de bremsede op i den usædvanlige parturneringskontrakt
5>, som dog endte med at give plus i regnskabet:
Medaljetagerne i mixed par: Lauge Schäffer_Jette
Bondo, Katrine Martensen Larsen_Anders Sigsgaard
og Dorthe Schaltz_Martin Schaltz.

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

nord

Katrine
Jette
M.-Larsen Bondo

			
pas
1ut
pas
pas

øst

syd

pas
2> 1
pas

pas			
2¤			

Anders
Lauge		
Sigsgaard Schäffer

1. Multi.

Efter Østs multi havde Syd et meldeproblem.
En dobling ville vise ruder, og i parturnering
må man ofte ind i kampen straks. Han valgte
derfor at melde 2¤ på firfarven, hvorefter alle
meldte pas.
		Det lykkedes ham at skrabe 5 stik sammen,
men det kostede }13 på barometret. Øst-Vest
havde på trods af den hårde sits typisk taget 8_9
stik i spar, hvilket ikke kunne måle sig med de
150, de her fik for modstandernes beter.
		Har du mon en aftale med din makker om,
hvordan du kunne have løst Syds meldeproblem?
DM for damepar
Denne turnering blev præget af favoritterne.
Fem af de seks damer, der var på landsholdet
ved EM Dublin, der blev spillet lige inden Ving5

Nord / Ø-V
			
#E K 7
			
¤K 6
			
>K T 7 2
			
<D 6 5 4
# T 9 5			
#8 3 2
¤ D B T 9 7 3 2			
¤E 8 5 4
>E 6
µ		
>9 5 4
< 3			
<K T 7
			
#D B 6 4
			
¤_
			
>D B 8 3
			
<E B 9 8 2
vest

nord

øst

		
2¤
pas
pas
pas

1<
3>
3ut
4¤ 2
pas

pas
pas
pas
pas
pas

Ulla
Helle
Inge
Porsdal Rasmussen H. Jensen

syd

Lone		
Bilde

1>			
3¤ 1			
4>			
5>			

1. Søger flere oplysninger. 2. Cuebid.

Udspil: <3.
		Det er sjældent rigtigt at spille 5 i minor i parturneringer, men her var Helle og Lone de eneste
i feltet, der valgte denne meget solide kontrakt i
stedet for 3ut eller 4#, som var valget ved en del
andre borde. I disse kontrakter skal man gætte
klørsitsen, hvilket ikke er nødvendigt for at vinde
5>. Lone fik oven i købet single klør ud. 12 stik
og +9 med +/}23 som skala var belønningen for
her at vælge minorudgangen.

DM for damepar 2012: Fie Houlberg_Christina
Lund Madsen, Helle Rasmussen_Lone Bilde og Nadia
Bekkouche_Helle Krogh.

Vinoble Open
Der var igen rekorddeltagelse med hele 82 hold
i denne turnering, men den bliver slået i år, hvor
der i skrivende stund er tæt på 100 tilmeldte hold.
		Turneringen spilles som en Monradturnering
over 12 runder, hvor man hele tiden møder hold,
der pointmæssigt ligger på niveau med én selv,
hvilket sikkert også er med til at gøre det til en
fin oplevelse for deltagerne.
		Føringen skiftede en del undervejs, men i 10.
runde gik "De gode årgange" i spidsen og holdt
godt fast i føringen gennem de sidste par runder.
Holdet sluttede på 234 point foran "Thomsen og
medhjælperne" på 222 og "OB" med 214.
		På vinderholdet spillede Mogens Rerup_Eddie Nielsen og Henrik Aasøe_Søren Justesen, og
sidstnævnte par vandt også multien med 18,70 i
snit foran 163 par!
		Jeg fik vredet et spil fra vinderne, og det ser
ud, som om det er klippet ud af en lærebog om
elimination og slutspil:
Øst / N-S
			
#E D 6 3
			
¤E 4 2
			
>E 7 3 2
			
<E 9
# K B 4			
#_
¤ B 9 8 7 3			
¤D T 6
>5
µ		
>D T 9 6 4
< D T 4 2			
<8 7 6 5 3
			
#T 9 8 7 5 2
			
¤K 5
			
>K B 8
			
<K B
vest

		
		

nord
øst
Søren		
Justesen		

			
pas
1>
pas
4#
pas
5< 2
pas
pas

pas
pas
pas
pas
pas

1. RKCB 1430. 2. 1 eller 4 esser.

syd

Henrik			
Aasøe

pas			
1#			
4ut 1
6#

Udspil: ¤7.
		Hjerterudspillet lod Syd gå til kongen, og
spar til damen gik godt. Syd trak nu #E og spillede hjerter til esset, inden den sidste hjerter blev
trumfet. Så var det blot at trække de to klørstik,
inden Vest blev sat ind på #K og måtte spille ud
til dobbeltrenonce eller løse ruderfarven. Enkelt
og effektivt, både mht. meldinger og spilføring.
		Ved det andet bord kunne Øst åbne og vise
en svag hånd med 5_5 i minor, og så købte
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Ø-V spillet i 5<-D, der kun kostede 500, hvilket
gav 14 dejlige imp til de senere Vinoble Openvindere, der fik god Vinoble-vin og hele 10.000
kr. i præmie for anstrengelserne.
		Præmietagerne på de tre fineste pladser ses
herunder på podiet:

Danish Open
Denne holdturnering er primært målrettet divisionsspillere og andre, der godt kan lide holdbridge
samt at få den skrappest mulige modstand på
festivalen. 		
		Finalen blev en særdeles tæt sag, hvor de to
finalister, Poul Clemmensen og PharmaSevice
pænt fulgtes ad gennem alle fire sektioner, der i
øvrigt ligesom semifinalerne blev vist på BBO.
Inden det allersidste spil var Clemmensens hold
kommet foran med 11 imp, og det blev derfor
helt afgørende, hvilken vej vinden blæste i afslutningsspillet. 		
		Ved det ene bord stod PharmaService i
den sikre 3ut og tog uden problemer 11 stik.
Kommentatorerne på BBO dømte straks kaffepause og et lige spil i vente, men Poul Clemmensen_Andreas Marquardsen havde dog større
ambitioner end blot at stå i udgang
Syd / N-S
			
#D 9 2
			
¤K D T 7
			
>E 9 7 3
			
<8 6
# 7 5 4			
#K B 8
¤ B 4 3 2			
¤8 6 5
>D 2
µ		
>B T 6 5 4
< 9 7 3 2			
<B T
			
#E T 6 3
			
¤E 9
			
>K 8
			
<E K D 5 4

vest

  nord

  øst

  syd

Niels
Andreas
Freddi
Poul		
Krøjgaard Marquardsen Brøndum Clemmensen

				
pas
3< 1 pas
pas
3# 3 pas
pas
4ut
pas
pas
6ut
a.p.

2ut			
3> 2			
3ut
6<

1. Amerikansk Stayman.
2. Lover mindst én majorfirfarve.
3. Firfarve i hjerter.

Udspil: ¤2.
		Efter de indledende øvelser foreslog Poul 6<,
som Andreas korrigerede til 6ut.
		Syd satte ¤10 på udspillet, og da den holdt,
havde han mulighed for at spille sparfarven
med odds, så af sted med #D, der blev dækket med konge og es. Poul spillede nu spar til
9’eren og bonden og havde 12 stik med sparene
3_3 imod fra start. Aktuelt afprøvede han rutineret lige diverse skvismuligheder, inden han
kridtede 1440 og 13 imp hjem. Var slemmen
gået ned, havde det været 13 imp ud i stedet
og betydet, at modstanderne vandt kampen.

Vinderne af Danish Open: Poul Clemmensen, Andreas
Marquardsen, Jonas Houmøller, Maria Rahelt og Anders Hagen

DM for seniorpar
Ved dette DM gik H.K.Sørensen_Niels Henriksen, efter et jævnbyrdigt race, til slut gik i
spidsen og trak sikkert fra feltet med sigte på en
velfortjent guldmedalje. Sidstnævnte par sluttede med 344 point foran Finn Caspersen_Ole
Vinberg Larsen med 236 og Jens Fynboe_Ole
Vøgg Veje på 233.
		Vi snupper et spil, hvor vinderne ikke spildte
tiden med mange unødvendige meldinger, men
gik direkte efter at ramme skiven på kun to melderunder:		
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Vest / Alle

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

nord

øst

syd

pas
pas
pas

pas
2ut
pas

pas
pas
pas

1<			
6<			

Bjarne
Niels Inge Lise
H.K.		
Andersen Henriksen Kofoed Sørensen

2ut viste en hånd med styrke lige under en åbning
og lovede samtidig klørstøtte, så derfor greb H.K.
dybt i kassen og forpligtigede sig uden yderligere
omsvøb til at tage 12 stik.
		Syd stak den udspillede <3 hjemme og trak
endnu en runde trumf, inden han tog fire gange
spar med >2 af. Så fulgte hjerter til esset, og
¤10 fra bordet i håb om, at Øst lagde lavt (hvis
hun fx ikke havde ¤K), så H.K. kunne lægge
sin rudertaber på ¤10 og dermed slutspille Vest.
Øst dækkede dog inden da ¤10 med damen, og
spilfører måtte trumfe.
		Alt var ikke tabt endnu, så H.K. spillede trumf
til bordet og fortsatte med >4. Da Øst nøjedes
med 3’eren, kunne Syd sætte 5’eren i, og nu
var Vest slutspillet, således at spilfører ikke var
afhængig af >K’s placering. Sætter Øst >9 på i
stedet, er der ingen farbar vej frem for Syd, men
nu var der 12 stik og en ren top til N-S på vej
mod guldmedaljerne.

Medaljetagerne i DM for seniorer: Finn Caspersen_
Ole Vinberg Larsen, H.K. Sørensen_Niels Henriksen
og Jens Fynboe_Ole Vøgg Veje.

DM for åben par
Turneringen udviklede det sig primært til en lang
tvekamp mellem Knud-Aage Boesgaard_H.C.
Nielsen og Morten Lund Madsen_Jonas Houmøller. Selv om også enkelte andre par lige var
oppe at snuse til de fine placeringer, endte det
med et væddeløb mellem de to nævnte par, hvor
Boesgaard_Nielsen først strøg forbi i allersidste
runde. Parrene havde to ens resultater i to af de
sidste tre spil, og modstandernes valg af kontrakt
i det tredje afgjorde så den endelige placering af
medaljerne:
1. Knud-Aage Boesgaard_H. C. Nielsen. ......................351
2. Morten Lund Madsen_Jonas Houmøller ..................338
3. Frederik Mørk_Steen Schou ......................................288

Bemærkelsesværdigt er det, at i 2011 var tre af
spillerne på podiet fra det nuværende eller tidligere seniorlandshold, og sidste år var der fire
seniorlandsholdsspillere i alt på første- og tredjepladsen. Rutine er tilsyneladende en god ballast at
have med i en så lang og krævende parturnering.
		Vi skal selvfølgelig have et spil med de regerende danmarksmestre, og den ene af dem,
Knud-Aage Boesgaard, var på opfordring efter
turneringen så venlig at give mig et spil, hvor de
tog hele puljen hjem, så han får selv ordet:
Syd / Ingen
			
#B 6 2
			
¤4 3
			
>E D T 9
			
<B 8 5 4
# E K 8 7			
#T 3
¤ B 9 8			
¤K 6 2
>6 2
µ		
>K B 8 7 5
< K 7 3 2			
<E D T
			
#D 9 5 4
			
¤E D T 7 5
			
>4 3
			
<9 6
vest
nord
Knud-Aage Kristoffer
Boesgaard Rasmussen

øst
H.C.
Nielsen

				
pas
pas
1>
D
pas
pas
D
pas
pas
Udspil: >6.
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syd
Claus		
Lund

pas			
2> 			
2¤
pas

Medaljetagerne ved DM for åben par 2012: Morten Lund
Madsen_Jonas Houmøller, Knud-Aage Boesgaard_H.C.
Nielsen og Frederik Mørk_Steen Schou.

Claus Lund passede som Syd, og H. C. åbnede
i 4. hånd med 1>, hvorefter Claus lidt hårdt _
men ikke urimeligt _ gik ind med 2> (Michaels
u.z.). Jeg doblede, visende 7_11 hp med jævn
fordeling. Den blev passet rundt til Claus, der
meldte 2¤, som jeg valgte at doble.
Jeg spillede >6 ud, og Claus kunne nu have reddet 1_2 undertræk ved at gå op på esset, knibe
hjem til ¤D og fortsætte med to runder trumf.
Men Claus forsøgte en ruderknibning med damen. H.C. fik for kongen og skiftede til spar, hvor
han trumfede tredje gang og fortsatte med <E,
<D og klør til min konge, idet Claus fejlagtigt
skilte sig af med #D på tredje gang klør.
Jeg kunne nu fortsætte med en fjerde gang spar,
hvor H.C. kunne forfremme mine B98 i trumf ved
at lægge ¤K.
		800 ind og +19. 3 ned havde indbragt os
+16, så denne sidste fejl betød ikke så meget.
Man skal være lidt heldig for at vinde et DM _ og
møde modstanderne, når de laver fejl. Claus er
normalt en meget dygtig og omhyggelig spilfører.
Således lød ordene fra Knud-Aage Boesgaard efter
sidste års meriterende sejr. Han og makker, H.C.
Nielsen, stiller op for at forsvare titlen, men 119
andre kampklare par står parat til at give dem sej
modstand i festivalens afsluttende parturnering.
Denne rundtur er også slut, og inden længe er
vi klar til at skrive om nye dygtige vindere, når
en stor del af den danske bridgeverden kaster sig
ud i spændende og fornøjelige dyster, for at kapre
flotte præmier og medaljer ved dette års festival.

Bridgerejse
til Cuba og Algarve
Det er en sikker vinder…

Cuba

2 uger

På Cuba er du garanteret en oplevelse for livet
I starter med 3 dage i Cubas hovedstad Havana, hvor oplevelserne
ligger side om side. Herefter er I 11 dage i Varadero, hvor der venter
jer nogle er verdens flotteste strande, og hvor I vil føle jer henslængt
til Bountyland.
Dette vil sammen med 2 spændende udflugter danne ramme om en
fantastisk bridge-rejse.
Hotel Presidente i Havana
Opholdet er med morgenmad
Hotel Arenas Doradas i Varadero
Opholdet er med All Inclusive
AFREJSE 5. FEBRUAR – 2 UGER
Pris pr. person v/2 pers. i dobbeltværelse
kr.
Tillæg for eneværelse kr.

Ring 96 27 37 77 eller bestil på
9
www.bravotours.dk/bridge

20.998

1.700

Algarvekysten

1 uge

Smukke hvide sandstrande og utallige soltimer
Der vil blive spillet bridge på et af Algarves flotte hoteller, hvor servicen er i top! Udover bridgespillet skal I også på en spændende
udflugt rundt på Algarvekysten og besøge Cliff Richards vingård.
Hotel Real Bellavista
Det luksuriøse 4-stjernede Real Bellavista kombinerer atmosfæren af
et byhotel med alle faciliteter og luksus af et ferieresort i Albufeira.
Hotellet er beliggende i et roligt område af Albufeira, indenfor kort
gåafstand til større butikker.
AFREJSE 5. OKTOBER – 1 UGE
Pris pr. person v/2 pers. i dobbeltværelse
med halvpension kr.
Tillæg for eneværelse kr.

7.798

798

Tilbud om lægehjælp på festivalen

muligvis ikke behøver at tage helt ind til Vejle
apotek. Hun har også diverse andre lægeting med
og lidt sytøj, så hun kan klare mindre flænger og
bylder. Men man kan altså henvende sig med alt
fra ørepine til ondt i stikarmen J.

Læge og deltager i Dansk Bridgefestival, Marianne
Mørk Mathiesen, har tilbudt at stå til rådighed under
festivalen. Hvis du har brug for lægehjælp, kan du
henvende dig i bridgeinformationen i forhallen, og
vi vil formidle kontakt til Marianne.
		Lægehjælpen er ikke kun er ved akutte ting.
Hun har penicillin og andet medicin med, så man

Læge Marianne Mørk Mathiesen er klar

Få oplysning om BBO

Slå et smut forbi BBO-standen i forhallen. Her
kan du få hjælp til at oprette dig som bruger, og
vejledning om hvordan, man kan bruge denne
herlige gratis hjemmeside til meldetræning,
spil med vennerne eller tilfældige makkere og
hvordan man kan ugle de mange nationale og
internationale bridgebegivenheder, der vises på
Bridge Base Online (BBO).
		Tusindvis af bridgespillere verden over
bruger jævnligt Bridge Base Online (BBO) til
alle disse spændende og underholdende ting, så
hvorfor ikke selv lære, hvordan du får del i disse
fornøjelser? 		
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Standen er åben dagligt mellem kl. 15.00 og kl.
17.00, så kom forbi og lær nget nyt!

Rammer der strammer
   af Per Egelund (festivalledelsen)

Det er nu niende år, vi skal afholde bridgefestival
i Vingsted, og vi ser alle frem til at møde glade og
forventningsfulde bridgespillere fra hele Danmark.
		Antalsmæssigt har bridgefestivalen ændret sig
år for år, og på nær et enkelt år, har der kunnet
konstateres fremgang, således at der alene i sideturneringerne sidste år deltog mere end 3 gange så
mange par, end da vi startede festivalen i 2005.
		På trods af denne enorme fremgang i deltagerantallet, så er de fysiske rammer for festivalen stort
set de samme, og kun i forbindelse med restaurantkapaciteten har der været tale om udbygning.
		Det giver en stor udfordring for planlægningen
og afviklingen af vore turneringer, og kun ved at
tage alle til rådighed værende lokaler i brug vil vi
kunne afvikle turneringer og sideaktiviteter, og
dette endog kun dersom stigningen i antal spillere
ikke overstiger sidste års stigning væsentligt.
		Det er især mandag og tirsdag, der bliver flaskehalsen, da disse dage traditionelt er de største hvad
angår deltagelse i sideturneringer. Vinoble Open
afvikles samtidig med ca. 100 hold, og der startes
på Danish Open samt DM for damer, ligesom der
afvikles Junior Camp og undervisning i Bridge
Central, hvorfor vi forventer at alle pladser tages
i brug.
		Alene om tirsdagen forventes at mellem 950 og
1.000 bridgespillere vil være aktive i en eller anden
sammenhæng på samme tid og dermed stille krav
til at de mellem 40 og 50 frivillige, der vil være
fuldt beskæftigede.
		Det kræver stor planlægning at få kabalen med
så mange spillere og så mange forskellige aktiviteter til at gå op, ligesom det kræver stor indsats
fra de frivillige at gennemføre aktiviteterne uden
de store afbrydelser.
		Men det kræver også velvilje og forståelse fra de
deltagende spillere, for at få det hele til at fungere.
Især vil det blive vitalt for hele afviklingen, at alle
møder op i det planlagte lokale, på det planlagte
tidspunkt.
		Vi vil fra de frivilliges side gøre meget for
at informere løbende om, hvilke aktiviteter der
afvikles hvor, og hvilke ændringer der eventuelt
er foretaget i forhold til det planlagte, og enhver
deltager i festivalen vil altid kunne henvende sig i
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bridgeforbundets information, der vil være bemandet i hele festivalperioden, for at kunne få hjælp og
vejledning.
		En af de få udvidelser rent lokalemæssigt er en
marginal udvidelse af vores cafeområde, hvor vi i
år har indlemmet det nu nedlagte rygerum i cafeen.
		Vi har ud over denne lille udvidelse ligeledes
udvidet vores sortiment i cafeen, således at vi fra i
år foruden at kunne købe det sædvanligt sortiment,
vil kunne opleve at:
• Der vil blive solgt alm. fadøl, Classic fadøl
samt luxus fadøl.
• Kiosken vil foruden sit sædvanlige sortiment
tillige sælge fadøl.
• Der vil kunne købes morgenkomplet i cafeen.
• Der vil kunne købes ”dagens sandwich”.

• Der vil kunne forudbestilles natmad i form af
platter eller lign.
Målet med vores cafe, er at spillerne vil kunne få
en tilfredsstillende forplejning til en attraktiv pris
og selvfølgelig så hurtigt og effektivt som muligt,
således at alle når at få spist eller indtaget forfriskninger indenfor den tid, der er afsat til pauser.
		Cafeen, der drives af frivillige, skal egentlig
opfattes som en form for sponsorat, i det salget i
stedet for at give overskud til Vingstedcentret, er
med til at finansiere vores festival, og derfor kan
man sige at ved at støtte salget i cafeen, så støtter
vi os selv.
Omsætning og overskud fra cafeen er et ikke
uvæsentligt tilskud til vores festival, og det er derfor vigtigt for os at fastholde og helst udvide vores
omsætning, hvilket kun kan lade sig gøre, hvis
festivaldeltagerne anvender den flittigt.
		Vi har i tidligere år set at spillere, på trods af
forbud herom, selv medbringer drikkevarer i spillelokalerne, og vi har endog set deltagere anvende
cafeens område til at konsumere egne medbragte
varer.
		Vi vil opfordre alle festivalens deltagere til følge
de gængse regler og ikke selv medbringe mad og
drikkevarer.
		Vi håber, at den 9. festival vil blive en god oplevelse for alle.

Varme festivaltips
af Christina Lund Madsen

Jeg mærker suget i maven for første gang, når
jeg rammer den sidste bakketop og ser Vingstedcentret tone frem midt i Vejle-egnens smukke
højdedrag. Mine drømme om guld, glæden ved
gensynet med bridgevenner fra hele landet og
tanken om alle de doblede kontrakter, jeg skal
spille, bliver forenet.
		Det næste sug kommer, når jeg sætter mig til
bordet i mixkvalifikationens første runde og tager
kortene op. Kun en tredjedel klarer cuttet, og jeg
ved, at der ikke er råd til at spille under niveau.
Men når først spillet er i gang, så bliver den
forventningsfulde følelse erstattet med usentimentalt begær. Flere stik, flere point, mere
modstand, bedre placering. Og når kvalen så er
slut og A- eller B-finalen venter, så har jeg brugt
så meget energi på at glæde mig, at jeg er helt
flad og glemmer at tage bordets stående klør, før
jeg kniber i spar.
		Omsider er marathondagen forbi, og så kommer endnu et yndlingsøjeblik: Et glas godnatrødvin i baren i selskab med makker og modstandere, hvor vi forsøger at overgå hinanden i gode
og dårlige bridgehistorier.
		Efter alt for lidt søvn og lidt for meget rødvin
er der heldigvis endnu en spilledag, hvor mine
drømme om mixguld kan blive punkteret.
Sekretariatets staldtips
DBf ’s sekretariat har taget et kvalificeret kig på
årets deltagerfelt i ugens absolut mest prestigefyldte turnering, DM for mixpar, og vædder
Asminderød Kro på, at årets vinder skal findes
blandt ægteparrene.
		Her er fem sekretariatsbud på årets mixmedaljetagere:
		Fra Østjylland: Stense Farholt og Henrik
Caspersen. Netop hjemvendt fra det åbne EM,
hvor de som eneste danske par endte i A-finalen.
Og så mestrer Henrik den sjældne kunst at smile
kærligt til sin makker ti timer i træk.
		Fra Fyn: Leise og Rico Hemberg. År efter år
vinder de kvalifikationen med dobbelt så mange
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point som nummer 2 og ender stabilt lidt under
middel i finalen. Men ikke i år.
		Fra København: Dorthe og Peter Schaltz.
Dorthe har taget medaljer med sin søn, sin
holdpalle, sin mands fætter, sågar Lars Blakset, og efter års tryglen har hun nu indvilliget
i at stille op med sin mand. Det bliver svært at
undertrykke en fnisen, hvis Peter eskorterer sin
hustru væk fra podiet.
		Fra Nordjylland: Melanie og Kristian Tylvad.
Sekretariatets dark horse. Veksler mellem slet
ikke at kvalificere sig til DM og ende på podiet.
Fra København: Tina Ege og Ole Raulund.
Med Ole som primus motor spiller 1. divisionsmixparret det uden sammenligning mest gennemtærskede system af samtlige deltagere. Og så
mestrer Tina den sjældne kunst at smile kærligt
til sin makker ti timer i træk.
		Favoritter til at glippe kvalifikationen: Henrik
Iversen_Christina Lund Madsen.
		De observante vil måske bemærke, at sidste
års overraskende og meget populære vinderægtepar, Katrine Martensen-Larsen og Anders
Sigsgaard, ikke er på listen over dette års favoritter. Det skyldes, at der for dem er noget, som er
vigtigere i år.
		”Vi går ikke efter at vinde i år, vi vil bare
gerne i finalen. Det mest interessante er for os, at
vores børn skal derover på juniorcamp samtidig.
Vi har talt om flere gange, at det ville være fedt,
hvis der var noget for juniorer. Vi kommer til at
skulle holde styr på børnene, og så kan det godt
glippe lidt med at holde koncentrationen,” siger
Anders Sigsgaard.
		En anden grund er, at intet for parret nogensinde vil kunne toppe sidste års sejr.
		”Det var helt vildt spændende, det kildede i
maven, og det var sjovt at prøve at være med helt
oppe i toppen. Det er det største, vi nogensinde
har prøvet i bridge,” siger Anders Sigsgaard med
en betoning, som afslører, at følelserne bor i ham
endnu.

Vinoble Open _ festivalens største succes
De seneste fem års vinder Mogens Rerup har
omsider tilstået sin fortid som divisionsspiller og
har i år forsøgt comeback i 3. division og dermed
diskvalificeret sig selv fra Vinoble Open. Da
deltagerfeltet samtidig har nået en størrelse, som
ville være X-factor værdig, er det helt umuligt
at gisne om vinderen. Vi vil gerne opfordre til,
at vinderen findes blandt de mest kreative holdnavne. Her præsenterer vi nogle af favoritterne:
Bodils børster (Bodil Würtz, Peter Würtz, Thomas Würtz, Birthe Hansen, Bent Hansen)
		Som holdnavnet antyder, har vi her at gøre
med nogle af de hårdeste negle i det danske
bridgemiljø. Det er ikke mod dette hold, man
skal indlede en diskussion om et overstik i 3ut,
hvilket tydeligt fornemmes i dette SeptemberNet-interview med Thomas Würtz:
		”Jeg planlagde mit seniorliv ud fra fem
overskrifter: Klassisk musik, bridge, golf,
akrylmaling, familie og venner. I dag går jeg til
undervisning i klaver 1 gang om ugen, jeg går til
operaer og klassiske koncerter, jeg spiller bridge
flere gange om ugen, og jeg spiller golf om sommeren.”
Ham med hønsene (Ulla Poulsen, Hanne Lise
Hansen, Britta Krøjgaard og Hans Jørgen Krøjgaard).
		Det affødte en del debat hjemme, da Hans
Jørgens betingelse for at spille Vinoble Open
med sin kone og hendes to veninder var, at holdet
skulle hedde ”Hans og hønsene”. Efter at have
konsulteret kommunens parterapeut endte det

med et kompromis, som Hans Jørgen er ganske
godt tilfreds med.

Køge Høns (Jane Nielsen, Kim Nielsen, Dennis
Larsen, Anne Petersen).
		Ikke at forveksle med ”Ham med hønsene”.
Køge Høns er turneringens eneste sponsorhold.
Adm. direktør for Køge Høns udtaler: ”Jeg er
stolt af at sponsorere et hold i Vinoble Open
via fire så gode repræsentanter for mine høns.
Jeg er sikker på, at mange flere bridgespillere i
fremtiden vil slå et smut forbi Køge, når de skal
fylde op i hønseburet i haven.”
Østkyst Hustlers (Lene Schmidt Müller, Helle
Wingaard Thrane, Henning Mikkelsen, Jacob
Buss)
		Som holdnavnet antyder, har disse fire nordsjællændere taget navn efter det legendariske
danske rapband, som i den grad har inspireret
holdets bridgefilosofi. Vi har fundet et brudstykke af et tilfældigt Østkyst Hustler-nummer
med titlen ”Håbløs”:
”De siger, jeg er håbløs, et slapt og slattent pjok.

Jeg er ikke stærkest, det kan mærkes, det er da rigtigt nok.
Og når du snakker om din makker, der er sindssygt sej.
Så' jeg sikker på, du i hvert fald ikke snakker om mig.
Det er ikke mig, du mener, når du siger: Han er cool.
Han bliver bare pissehidsig, når han drikker sig fuld.”

Og til sidst den absolutte topfavorit i Vinoble
Open 2013:

Stikkontakterne (Erling Tange, Dorte Tange,
Hanne Sørensen, Poul Have Nielsen).
_ det er bare ren poesi.

Fra sidste års spændende afslutning på mixedpar-turneringen
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Kan fynboerne spille bridge?
        af Charles

Thomas Egedgaard_Kristoffer Rasmussen

Kan de fynske deltagere spille bridge? Således
lød redaktør Kruses lidt provokerende arbejdstitel til dette indlæg, og naturligvis kan de det J.
Et af de par, der bliver spændende at følge er
det nydannede par Egedgaard og ”Stoffer”, der
havde en meget flot sæson, som kulminerede med
fynsmesterskabet i åben par. Et spil fra finalen:
		Vest / Alle
			
# KD
			
¤ EB8
			
> T863
			
< KD43
# 9 8 7 5 4			
#
¤ K 7 6			
¤
> B 7		 µ
>
< E 5 2			
<
			
# EB63
			
¤ D9532
			
> K94
			
<9
vest

Jørn
Gissemann

pas
pas
pas
pas

nord

Kristoffer
Rasmussen

1<
1ut
2¤
pas

1. Udgangskrav (x-y-sans).
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T2
T4
ED52
BT 8 7 6

øst

Egon
Andresen

pas
pas
pas
pas

syd

Thomas
Egedgaard

1¤
2> 1
4¤

Der kom spar ud til #K. Forbindelserne var ikke
for gode, så der fulgte <K til <E og mere spar
til #D. En klør trumfet på hånden og trumf til
¤B. <4 trumfet og ¤D! Aktuelt lagde Vest lavt,
og ¤10 dukkede op i øst. Efter #E og #B fulgte
hjerter til ¤E, og uanset Østs afkast, fik han kun
for >E. 11 stik (450). Det gav +8 med top +11.
		Jens Kjeldsen og Kurt Boysen vandt fynsmesterskabet for seniorer, og Helle Rasmussen
og Bo Lønberg tog sig af mixed par.
		I damerækken stiller Fyn med de forsvarende
danmarksmestre _ og nu dobbelte nordiske mestre, Helle Rasmussen og Lone Bilde.
		Leise Hemberg (tv på fotoet herunder) og
Susanne Thomsen sneg sig med på et afbud. Det
gjorde de også i 1999, hvor de vandt guld!

Schweitzer bridge-golf
af Morten Henningsen

Det er efterhånden 20 år siden, at Jytte Hilden
fremførte det citat, som de fleste husker hende
for:
”Med sport har jeg det som med porno. Det er
sjovt at være med til, men det er kedeligt at se
på.”
		Jeg har det lidt på samme måde med bridge
og golf, uanset at mine evner som aktiv udøver
sandsynligvis er mindre end Jytte Hildens. Jeg
tager ikke så mange stik. Men til gengæld bruger
jeg rigtig mange slag.
		Jeg har altid været svært misundelig på de
88 spillere, der skyder festivalen i gang fredag
aften. De næste to døgn skal de tage en hulens
masse stik og udføre de mest kontroversielle
slag på to smukke jyske golfbaner. Humøret er
altid i top _ men man mærker også spændingen
og forventningen.
		I 2011 var Amalie Koch-Palmund blevet
syg natten mellem fredag og lørdag, og hendes
makker, Lotte Skaanning-Norris, måtte med kort
varsel finde en substitut, der kunne spille golf i
Kolding kl. 9. Nu er det er ikke ofte, at mænd i
min alder får tilbudt at tilbringe en smuk sommerformiddag i lukket selskab med tre _ mindst
lige så smukke _ unge damer. (Rikke Capion
Justesen og Sofie Koch-Palmund var markørpar.)
		Det var en dejlig start på dagen. Jeg kunne
godt ha’ fortsat med bridge og golf det næste
døgn, men skæbnen ville, at Amalie blev rask
L. Jeg besluttede mig dog for, at jeg ville spille
turneringen bare en enkelt gang i løbet af de
kommende år.
		Med Amalie tilbage til aftenens bridge var
parret i stærkeste opstilling igen. Det fik de
dobbelte vindere (2006 og 2009) Erik Brok/
Søren Frandsen at føle allerede i aftenens 5.
spil:
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vest

nord

øst

syd

1<
1ut

pas
pas

1>
pas

Amalie
Erik
Lotte
Søren
Koch-Palmund Brok Skaaning-NorrisFrandsen

		
pas
pas

Udspil: ¤4.
		Brok tog udspillet på ¤D og spillede <4 til
damen, kongen og frafald. <10 til knægten (kald
med #2 fra Vest) og hjerter til kongen. Nord
fortsatte med <9 til esset og Lotte rejste sine
hjertere. Derefter <7 til <8 og en lille ruder hjem
til damen og kongen. Lotte kunne nu tage sine to
stik i hjerter, og her kom spilfører i problemer.
den sidste hjerter skvisede bordet!
		Brok skulle kaste af fra #K9 og >E9. Han
måtte kaste en ruder, og så blev han slutspillet på
>E til at spille spar ud til den splittede gaffel: En
ned +5 til Ø-V (+/}15 i hvert spil).
		Der er seks forskellige præmierækker i Schweitzer bridge/golf. Hovedpræmierne uddeles i den
kombinerede turnering uden handicap. Men med
indførelsen af handicap i bridge er der gode muligheder i den kombinerede handicapturnering for de
par, som rammer topformen lige netop de tre dage.
		Som turneringsleder på golfen vil jeg glæde
mig til at følge slagets gang på de store grønne
kamppladser. De små overlader jeg trygt til Ole
Vinberg Larsen.

Festivalens sponsorer
af  Flemming Bøgh-Sørensen

De kommende 10 dage vil flere end 2.000
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 sponsor for den stadigt mere populære holdturnering 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 i 2011, hvor
der var 60 hold med, og sidste år var der 82 hold
med. I skrivende stund er 99 hold tilmeldt årets
turnering! Så her tre år efter den rekord, vi var
både glade for og lidt stolte af, er turneringen
næsten dobbelt så stor!
		Det er Peter Schaltz, der står bag vinfirmaet
Vinoble, der har butikker 28 steder landet over.
Hvis du ikke allerede ved, hvor din nærmeste
Vinoble-vinhandler ligger, kan du finde den
på vinoble.dk, hvor du også kan gøre en god
handel direkte over nettet med levering på din
hjemadresse.

Vingsted hotel & konferencecenter er det korrekte navn for det, de fleste stadig blot kalder
Vingstedcentret eller slet og ret Vingsted. Det
er niende år, vi holder festivalen her, og atter i
år er vi blevet mødt med en fantastisk velvilje
og en udbredt vilje til, at alt kan lade sig gøre.
Vingsted hotel & konferencecenter sponserer
nogle af de overnatninger, der er nødvendige for
de frivillige, der sørger for, at festivalen kan blive
en god oplevelse for os alle sammen.
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Schweitzer trykker Dansk Bridge og sponserer
det lille systemkort til parturneringer. Her på
festivalen sponserer Schweitzer præmierne i
bridge/golf-turneringen.

Christian Reinholdt står bag Reinholdt Bridge
& Travel, som er Danmarks største udbyder
af bridgerejser. Reinholdt har de foregående år
sponseret nogle gavekort i bronzeturneringerne,
men da vi i år spurgte ham, om ikke han kunne
tænke sig at blive hovedsponsor for sideturneringerne, vendte han tilbage og sagde ja tak. Så nu
er der fem rejser til Polen den 5.-10. november
på højkant. Der bliver trukket lod om rejsegavekortene blandt deltagerne i bronze 4A/B (søndag
kl. 19), bronze 9A/B (onsdag kl.10:30), sølv 5
(onsdag kl. 16) og bronze 11A/B (torsdag kl.
10). Det er en forudsætning for at vinde et af
disse rejsegavekort, at vinderen er til stede ved
præmieoverrækkelsen. Den femte rejse trækkes
der lod om søndag den 14. juli blandt alle, der
har deltaget i en af sideturneringerne på bridgefestivalen, og her er det ikke nødvendigt at være
til stede for at kunne vinde.
		Men det var ikke nok for Christian Reinholdt
selv at være sponsor. Christian overtalte også tre

af de hoteller, han samarbejder med, til at være
medsponsorer. Du kan se en kort præsentation
af dem nedenfor.
		Kig forbi Reinholdt Bridge & Travels stand
ved siden af receptionen. Her vil Helle Thrane
være at finde nogle timer dagligt. Ellers kan du
tjekke annoncen på bagsiden af Dansk Bridge
eller reinholdt-bridge.dk/.

Hotel New Skanpol er et danskejet hotel beliggende i den hyggelige kurby Kołobrzeg (udtales
noget i retning af ”Kåw-åb-sæg” med tryk på
første stavelse). Byen har 45.000 indbyggere,
og som navnet antyder ligger byen ved den
polske Østersøkyst (koło betyder ved og brzeg
betyder kyst). Der trækkes lod om tre gavekort
til to overnatninger med morgen- og aftensmad i
dobbeltværelse med fem wellness-behandlinger
inkluderet. De fem wellness-behandlinger er en
afslappende behandling i Alpha-kapsel, klassisk
massage del af kroppen, ansigtsmassage med ceramide pearl eller vitaminer, manicure med håndmassage og endelig pedicure med fodmassage.
		Det ene gavekort går til en deltager i Bridgefondens handicapturnering tirsdag aften, og
yderligere et gavekort går til en deltager i sølv 7
eller bronze 15A/B fredag. Kun deltagere, der er
til stede ved præmieoverrækkelsen, kan vinde et
af disse gavekort. Det tredje gavekort trækkes der
lod om søndag den 14. juli blandt alle deltagere i
sideturneringerne, og det kan vindes også selvom
man ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen
søndag.

Best Western Hotel Svendborg råder over 135
værelser centralt beliggende i den gamle fynske
søfartsby, der nu har fået egen motorvej, så
det er nemt at komme dertil. Hotellet, der kan
have op til 280 konferencegæster, sponserer to
gavekort til overnatning for to personer i LUX
dobbeltværelse med morgenbuffet inden den
7. december. Gavekortene trækkes der lod om
blandt alle deltagere i hhv. bronze 5A/B (mandag kl. 10:30) og bronze 18A/B (søndag den
14. juli kl. 10:30). Man skal være til stede ved
præmieoverrækkelsen for at kunne vinde et af
disse gavekort.
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Hotel Falster har 68 værelser på hotellet i det
charmerende Nykøbing ved Guldborgsund. Den
gamle danske konge Erik af Pommern forærede
i 1419 noget jord i Nykøbing til franciskanermunke, der byggede en kirke og et kloster på
stedet. Og dermed har vi en slags forbindelse
til en anden af vores sponsorer, idet Kołobrzeg
ligger i Pommern.
		Hotel Falster sponserer to gavekort til overnatning i dobbeltværelse med morgenbuffet
inden den 20. december. Der trækkes lod om
gavekortene blandt deltagerne i bronze 1A/B
(lørdag den 6. juli kl. 13) og bronze 16A/B (lørdag den 13. juli kl. 10:30). Også disse gavekort
kan kun vindes af spillere, der er til stede ved
præmieoverrækkelsen.

Carletti leverer den populære Bridgeblanding,
som bliver uddelt i bronzeturneringerne til par,
der på den ene eller anden måde har gjort sig
særlig fortjent til en lille påskønnelse.
ARBEJDSMILJØEksperten driver rådgivende
virksomhed inden for arbejdsmiljø og miljø med
aktiviteter, der knytter sig naturligt hertil. Bag
virksomheden står det nyvalgte hovedbestyrelsesmedlem Nis Rasmussen. ARBEJDSMILJØEksperten sponserer en juniorstøtteturnering
onsdag kl. 19. Det er en ekstraordinær bronzeturnering med et større indskud end de øvrige
bronzeturneringer, og med ekstra fine præmier.
Det ekstra indskud går til juniorarbejdet.

Bridgebio

Gå i bridgebio på bridge.dk

Parfinale i Østjylland
af Ib Axelsen

Stillingen i toppen så således ud:

1. Jan Pedersen_Niels Mønsted ....................160
2 .Tom Nørgaard_Lars Peter Damgaard ........143
3. Flemming Bybjerg_Niels Peter Meldgaard 113
4. Marlene Henneberg_Jens Ove Henneberg..100
5. Niels Krøjgaard_Mads Krøjgaard ..............77
6. Ib Axelsen_Andreas Andersen ...................65
Fire par, der var forventet at ende i toppen, måtte
se sig henvist til pladserne 11, 12, 14 og 15, men
de klarede alligevel ”cuttet”, idet 17 par går videre til åben par i Vingsted.
		De andre par kan sikkert prale af fine meldeforløb, fornemme spilføringer og inspirerede
modspil, men da fejl kan være interessante og
lærerige, får du i stedet tre spil, hvor vi burde
have gjort det bedre.
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4#-kontrakten var ingen succes.
		Syd mente, at når Nord gik via fjerde farve,
var det, fordi han havde xx i spar og ville finde
ud af, om Syd havde 6-farve. Nord brugte fjerde
farve for at finde ud af, om Syd havde 5-farve i
hjerter.
		Syd mente, at Nord burde melde 3ut, for så
melder han 4¤, hvis han har 5-farve i hjerter.
		Hvad mener du?
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Vest spillede #6 ud (MUD), og da Øst gik op på
esset, var der let 8 stik og vundet kontrakt til Syd.
		Det er en ganske interessant farvekombination, og Øst bør nok indse, at han skal nøjes med
bonden.
		Selvom Øst nøjes med bonden, kan spilfører
stadig vinde ved at fjerne Østs klør og hjerter og
sætte ham ind i ruder. Så bliver Øst nødt til at
give spilfører et sparstik mere.
		Men finder spilfører ud af det?
		Vest / N-S
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Vinderne fra Østjylland: Nils Mønsted og Jan Pedersen
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Odds 8 mod 4, men odds for DB hos Øst skal
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		Men i virkeligheden er odds større, for hvorØst lagde ud med at få stik for <E. Det var der- for har Vest ikke meldt 7<? Han har naivt troet,
næst en smal sag for Nord at vinde efter #K fra at han kunne få for trumf dame. Vest bør ofre i
7<.
bordet fulgt af knibning efter #D.

DBF’s miniserie – en max succes!

Besøg
Bridgeforlaget
i forhallen
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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.

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.

Restauranten

Der er morgenmad i restauranten hver dag
kl.7.30_10.00 (den 6. + 7. fra kl. 7). Køkkenet
lukker kl.21.00. Se menuopslag.

Bridge-cafe og -kiosk

Bridgecafeen har åbent lørdag den 6.juli til og
med søndag d. 14. juli hver dag normalt fra kl.
9_23.30. Den 6. juli åbnes dog først kl.11, og
cafeen lukker kl. 18.30 torsdag, og sidste søndag
kl.18.
		Bridgecafeen får igen i år en lillesøster i form
af Bridgekiosken, der er åben efter behov. Her
kan du i de korte pauser købe lidt til at få blodsukkeret op igen.
		Bridgecafeens 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. 7.00-09.00 og kl. 19.00-21.00.

Information

Findes i forhallen.

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
nu kun tilladt udendørs.
Mobiltelefon
Mobiltelefoner skal være slukket i spillelokalet.
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Organisation

En masse mere eller mindre frivillige vil sørge
for, at Dansk Bridgefestival 2013 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:
Sekretariatet.

Turneringsledere:
Jens Brix Christiansen, Ole Berg Kristensen,
Jesper Debois, Peter Eidt (Tyskland), David Stevenson (England), Lars Korsholm, Ole Vinberg
Larsen, Karsten Nyblad, Bertel Lund Hansen,
Ove Sandholt, Niels Aagaard, Jens Ulrik Fougt,
Stephan Magnusson, Sus Vang, Henning Mikkelsen, Per Egelund.
Appelkomite:
DBf ’s appelkomite v/ Jens Brix Christiansen.
Rækkemanagers:

Peter Kejlberg, Christian Sørensen, Børge Klinkby, Sofie Koch-Palmund, Amalie Koch-Palmund,
Rikke Capion Justesen, Hans Christian Sørensen,
Bertel Lund Hansen
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Kortlægning:
Bo Ulrik Munch (ansvarlig), Svend Gjerløv,
Hanne Gjerløv, Kirsten Munch,, Jørgen Vang
Hansen, Rita Vang Hansen.

Resultatservice:
Ulla Tradsborg (ansvarlig), Ole Nielsen, Otto
Rump, Karl Bo Jensen, Sonja Rasmussen, Allan Christiansen, Jytte Dahl, Annalise Thorsen,
Jonna Laursen

Bulletin, presse og web:
Henrik Kruse Petersen (ansvarlig), Charlotte
Koch-Palmund, Ole Berg Kristensen, Christina
Lund Madsen, Claus Øgard, Flemming BøghSørensen.
IT:

Claus Øgard.
BBO:

Jan Nielsen, Susanne Kramhøft, Jon Brodersen.
Begynderfestival:
Charlotte Koch-Palmund, Sus Vang.

Bridge-cafeen/-kiosken:
Henning Langbak, Lene Høybye, Birgit Munch
Wissum, Krista Ruby, Hans Christian Sørensen,
Hanne Sørensen, Søren Pirmo, Inger Pedersen,
John Flintsø, Birgit Bruun
Økonomi:

Peter Barington.

Dansk Bridgefestival 2013

5.-14. juli i Vingsted ved Vejle

Danish Open fra 8. _ 11. juli  
Vinoble Open fra 8. _ 9. juli  
Tag kampen op med Danmarks stærkeste hold

Konkurrer med andre under divisionsstyrke
Schweitzer bridge/golf  •  DM mixed par  •  DM damepar  •  DM
seniorpar  •  DM åben par  •  DM for begyndere  •  Begynderfestival  •  Guld-, sølv- og bronzeturneringer  • Turneringslederkurser  
•  BridgeCentral-kurser  •  Bridgemate-kurser

Nyd den danske sommer i selskab med ligesindede

Læs mere på www.bridgefestival.dk
Dansk Bridgefestival er både for begyndere og prinsgemaler, her under festivalen i 2012. Foto: Steen Brogaard.

