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Solskin, store sving og masser af stik

Solen skinnede smukt over Vingsted på festivalens første store konkurrencedag. Selvom de fleste
aktiviteter foregår indendørs, er det alligevel med til at højne den i forvejen så gode stemning, når
pauserne kan nydes i hyggeligt selskab ude i det fri.
		En flok, der satte megen pris på det gode vejr var bridge-golferne, der i kæmpede sig igennem
den svære bane ved Vejle. Bedst på denne bane var Michael Fiorini og Jørn Styczen. Og om aftenen
fortsatte man med store sving, men denne gang ved bridgebordene i centersalen. Samlet vinder af
bridgeafdelingen uden handicapberegning blev Kirsten og Poul Bo Madsen. Bridge-golfen sluttes
af med en runde golf i Kolding søndag formiddag, og den samlede vinder findes kort efter.
		En anden markant begivenhed var mixedpar-turneringen, som satte i gang med en kval, hvor
Villy Dam og Fie Houlberg snuppede førstepladsen foran Pia Larsen_Jan Petersen samt Ulla og
Ulrik Zeeberg. Finalen gik i gang lørdag aften og DM-vinderne skal findes søndag aften.
		En anden gruppe, der tog mange stik, var de glade juniorer, der på juniorcampens første dag
lærte en masse om bridge af de friske folk fra Juniorkomiteen. Campen fortsætter hele søndag og
slutter først mandag morgen.
		Bulletinen laves fra og med denne udgave delvis i tekstbehandlingssystemet word, hvilket betyder
at layoutet indimellem er knap så strømlinet, men til gengæld spares der en masse tid i bulletinrummet.

Bridge-golferne
tog de første stik
Som altid var det bridge-golferne, der først kom
til kort, da de fredag aften skød festivalen i gang
med 1. sektion af deres bridgeturnering. Feltet er
meget ujævnt, idet nogen er specialister i bridge
og mindre talenter på golf-banen og omvendt.
Der bruges et udregningssystem, som alle tilsyneladende er glade for, med handicap her og
der og allevegne. Det har jeg opgivet at greje, og
har i stedet vredet nogle spil ud af deltagerne fra
fredagens bataljer.
Top/bund for et spil er +/- 21 og jeg talte med et
par, Mohan Parson og Stig Farholdt, som havde
lavet -21, +21, +20 i de tre første spil. Ikke meget
fedtspil på midtbanen der, men så var man da i
gang. Lad os se deres første spil:

vest

Stig
Farholt

nord

Thomas
Petersen

			
pas
pas
pas
3<
D
a.p.

øst

Mohan
Parson

1>
2>
pas

syd

Mie
Mathiesen

2<
pas
pas		

Trumf ud mod en doblet deler var slet ikke nok
her. Modspillet fik deres tre esser, og Vests hidsige dobling blev straffet med en ren bund (-21).
N-S er ikke så rutinerede endnu, og var mere
optaget af, hvordan de skulle have fundet den
chancerige 4¤-kontrakt, men 870 i banken var
vel heller ikke så ringe endda.
Næste spil kom på bordet, og straks blev det
røde kort fundet frem igen:

Meldeforløbet fortoner sig i det uvisse, men
kontrakten blev 4#-D i nord. Vest havde nemlig
ikke mistet doblerlysten, så han svang igen det
røde kort, mens makker frygtede det værste.
Øst løftede på ¤E og skiftede til klør, som
Vest kunne trumfe. Med indgange nok i øst fik
modspillet 3 klørtrumfninger og 4 røde topstik
og kunne bogføre 4 beter, 800 samt 21 point
på tavlen, og så var parrene samlet tilbage på
nul igen.
		Sidste spil var en udgang i spar, hvor Nord
fandt en meget lidt givtig spilleplan, og 1 ned
blev straffet med en delt bund og -20.
Vi går videre med et udspilsproblem. Ingen i
zonen. Du har i som Syd disse billetter:
#DT98632 ¤T3 >B9 <K7

Hvad spiller du ud efter disse meldinger:
vest

nord

			
D
3#
5>
a.p.

øst

1>
4>

syd

2#
pas

Lars Buus Jensen er forholdsvis ny i bridgeverdenen, men servede ikke desto mindre skart
med <K, og den sad til glæde for N-S_ lige i øjet
med denne fordeling:

vest

Lone
Kiær

Klør igen til esset og en fortjent trumfning tog
livet af den kontrakt, og den kække udspiller
blev belønnet med +18 for udspillet. Mange par
valgte forståeligt nok at spille i sans med diverse
overstik.

Til sidst et lidt pudsigt spil, hvor det lignede
en supergod landing for spilfører, men endte med
at blive noget af en maveplasker:

nord

Erik
Brok

			
pas
pas

øst

Mads
Grove

3¤
pas

syd

Søren
Frandsen

3#

Syd gik ind med 3# der var Fischbein og ingen
havde noget at tilføje. Det lignede 9 stik og 140,
hvis blot spilfører kunne bevare kontrollen over
spillet.
Der kom ¤9 ud og ¤ED tog de to første stik.
Klørskiftet gik over kongen til Vests es, og hun
fortsatte med <D, som Syd trumfede. En lille
spar fra begge hænder så nu snedigt ud, og Vest
stak sig ind og forsatte med en trumf til kongen.
#E fjernede de sidste trumfer, og så skulle ruderfarven blot sidde 2_1 imod, da hånden så ville
stå. Således sad det dog ikke, så Vest kom ind på
>D og kunne sende en hjerter over til makker,
der havde rest. 4 ned og 400 ud i en tilsyneladende meget sober kontrakt kostede N-S -19 på
barometret.

Mix - maks
af Ole Berg Kristensen

To beter og ”Dødens kys”, -200, til
modstanderne, blev belønnet med
+58 af 59 mulige.

Sikre vindere
Kvalifikationen til DM-finalen for
mix-par, blev sikkert vundet af Anne
Sofie Houlberg Jensen & Villy Dam.
Vi skal se et spil, hvor det gode
håndværk sikrer vinderne en delt
top:
20
V/Alle

K53
Antal Res Point
EBT92
2 200 58
E98
9 140 47
E9
3 110 35
E7
T82
2 100 30
86
K43
1 -90 27
KDB543 6
14 -100 12
D62
KBT873
3 -110 -5
DB964
8 -130 -16
D75
15 -200 -39
T72
2 -300 -56
54
1 -670 -59

Vest

Nord

Villy

1♦
3♦
Udspil: ♦6

Øst

Syd

Sofie

1♥
3♥

1ut
a.p.

Mere god teknik
Rico Hemberg er en af de mere
anonyme 1. divisionsspillere. Han
viser os her, hvordan meget god
bridge handler om at have styr på
aftalerne:
18
Ø/NS

KD984
Antal Res Point
D
1 -200 59
87
44 -510 14
K9872
1 -520 -31
6
E72
9 -1010 -41
ET87542 K93
4 -1510 -54
KD4
EBT96
1 -1520 -59
T5
EB
BT53
B6
532
D643

Vest
2♥

Spilfører stak Vests bonde med
esset, og spillede ♣E og mere klør, i
et lidt optimistisk håb om, at
modstanderne ville blive slutspillet.
Sofie i øst kom ind på ♣B, men fandt
skiftet til spar. ♠8 gik til esset,
hvorefter Villy inkasserede to ruder.
Nu kunne Sofie kaste to spar, og
hun fik derefter sin spartrumfning.

Nord

Leise
Hemberg

2♦
3♠
4♦
5♣
6♦

Øst

Syd

Rico
Hemberg

pas
pas
pas
pas
pas

1ut
2♥
4♣
4ut
5♦
7ut

pas
pas
pas
pas
pas
pas

1ut viste 15-17, og 2♦ var overførsel.
2♥ tog imod, og 3♠ var sleminvit med en
lang hjerterfarve. Nu fulgte et par cuebids
i klør og ruder, inden Rico checkede

esserne med 4ut. Han fik svaret et es, og
spurgte med 5♦ efter trumf dame.
Svaret 6♦ viste trumf dame, samt noget
ekstra i ruder. Vest havde godt nok ikke
trumf dame, men den syvende hjerter
kompenserer så rigeligt.
Rico kunne nu tælle tretten sikre stik, og
selvom hans makker i princippet havde
kaptajnskasketten på, meldte han den
oplagte 7ut og fik en ren top.
Det lærerige ved spillet er, at de aftaler
Rico har med sin makker ikke er specielt
indviklede eller komplicerede. Men de er
aftalt, og begge spillere i parret kender
dem.

Omhyggelighed
Lone Bilde reddede i nedenstående
spil sin makker fra en krank skæbne
3
S/ØV

EB5
Antal Res Point
8652
1 200 59
B753
2 100 56
53
1 -50 53
63
DT94
4 -600 48
KDT97
E43
20 -620 24
KT94
E8
10 -630 -6
E6
KT84 14 -650 -30
K872
5 -660 -49
B
1 -680 -55
D62
2 -690 -58
DB972
Vest

Nord

Øst

Syd

Bo Lønberg
Bilde

Claus
Lund

Helle
Rasmussen

Lone
Bilde

pas
pas

1♠
4♥

pas
pas
pas

1♥
2♦
Udspil: ♥2

Udspillet gik til bonden og esset, og
Bo i vest måtte lægge en plan. Han
valgte rimeligt nok, at forsøge at få
trumfet to ruder i bordet. Så det gik
derudaf: Ruder til esset, ruder til
kongen og ruder til trumf. Herefter
klør til esset, ruder til trumf med
esset, klør konge og klør til høj
trumf. Stillingen var nu:
3
S/ØV

Rico har styr på aftalerne

63
KD7
-

EB
865
-

K87
DB

DT94
4

Bo spillede nu en lille spar
hjemmefra, som Claus i nord stak
med esset, for at fortsætte med ♠B.
Bo bad om en lille fra bordet, men
Lone i syd var vågen, og stak
makkers bonde over med kongen,
og afværgede dermed, at makker
ville være slutspillet til at spille ud
fra sine hjerter.
Omhyggelighed, omhyggelighed
Vi skal se et spil med lidt spræl i:
13
N/Alle

K85
Antal Res Point
K632
1 1560 59
B
6 800 52
E8643
1 760 45
BT92
74
3 500 41
EB9
DT5
1 400 37
EDT4
9752
1 300 35
DB
9752
2 200 32
ED63
1 180 29
874
1 150 27
K863
5 120 21
KT
2 110 14

Vest

Nord

Øst

Sigrid
Nielsen

D
Udspil ♠B

pas
RD

Nå, men til spillet: Sigrid tog
udspillet med ♠E, og spillede ♣K og
mere klør. Da 10’eren blev dækket
med damen, valgte hun at dykke,
for at holde den hånd inde, der
havde langt de fleste honnørpoint.
Vest spillede en lille ruder til bordets
bonde, og spilfører rejste nu sine
klør, hvilket satte Øst ind på ♣9.
Øst forsøgte med en desperat spar.
Spilfører tog sine stik, og Vest endte med
at blive både ægte slutspillet og pseudoslutspillet. Da røgen var lettet, stod der ni
stik på tavlen og 1560 point og +59 til NS.
Man bør dog bemærke en vigtig pointe:
ØV var kommet skidt fra start, hvor at par
rimelige beslutninger var gået frygteligt
galt. Men så holdt de op med at spille
bridge. Hvis fx Vest havde fortsat i ruder,
da ♣9 havde givet stik, kunne de have
holdt spilfører i 7 stik. Det havde kostet
760 point i stedet for 1560, men når man
kigger på frekvenstavlen, kan man se, at
det faktisk kostede13 point, bare at give
op, og ”kaste kortene op i luften”.

Syd
Børge
Larsen

pas
a.p.

1ut

Meldeforløbet var til at forstå; 1ut
viste 12-14, dobler straf og det var
redobler også. Man kan diskutere
om Øst bør flygte, men blandt
topspillere er meningerne om den
slags delte. Nogle mener, at man
altid bør stå 1ut D/RD med en jævn
hånd, andre mener, at man jævnligt
bør flygte.
Sigrid Nielsen fik modstanderne til
at kaste kortene op i luften

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
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

Festivalhistorier
af Henrik Kruse Petersen

Opvarmning fredag eftermiddag
En mindre flok ihærdige og forventningsfulde
spillere var allerede i gang med festivalopvarmningen fredag eftermiddag. Jeg sluttede mig
kortvarigt til selskabet, idet jeg tænkte de nok
snart skulle være med i bridge-golfturneringen
der begyndte fredag aften. Men nej, de fleste af
dem var i gang med at varme op til mixedturneringen, der først skulle gå i gang lørdag kl.
12. Dejligt med så seriøse deltagere, der møder
frem til en grundig opvarmning ca. 20 timer før
turneringsstart.

God plads
Lørdag morgen var jeg et smut innde i de store
haller, hvor frivillige flot havde gjort klar til det
store indtog af kortglade mennesker. Sjovt at
opleve forskellen på de store tomme sale, og så
de mange spillere, der i store flokke kaster sig
over vores herlige spil fra lørdag middag. Og
dette er så kun begyndelsen. Midt i ugen, når den
store holdturnering, Vinoble Open går i gang er
stort set alle rum i det store center fyldt op med
entusiastiske bridgespillere.

Ny dansk bridgebog
Det er ikke så tit, der udkommer danske bridgebøger. men her på festivalen kan vi præsentere
en helt dugfrisk en af slagsen. Det drejer sig om
endnu en bog af vores dygtige internationale
turneringsleder, Jacob Duschek. Den indholder
samtlige spil fra årets slutspil, hvor de fire bedst
placerede hold i 1. division fordelte medaljerne
imellem sig.

Bogens normalpris vil være 148 kr., men lige her
i Vingsted kan du få den for kun 128 kr., hvis du
henvender dig i Bridgeforlagets stand i forhallen. Den tilsvarende bog fra 2012 sælges nu for
98 kr., og begge bøger kan erhverves for 198 kr.
i alt. Senere på ugen kan du læse Peter Lunds
anmeldelse af bogen her i bulletinen.

Med i fire DM-turneringer
For mange spillere er det at deltage i en DMturnering både en stor oplevelse, og noget der
kræver en masse kræfter. Jeg talte med Gerda
Silke Holm, der imponerende nok har kvalificeret sig til samtlige FIRE DM-turneringer
her i Vingsted. Makkerne har ikke den samme
kondition som hende, så i mixed par og åben
par spiller hun med Eivind Sveinbjørnsson og i
dame- og veteranpar er det hendes søster, Ebba
Glud, der sidder på den anden side af bordet. Det
bliver spændende at se, hvad Gerda kan drive det
til resultatmæssigt med dette marathon-agtige
program

En flok videbegærlige kursusister var hele lørdagen travlt optaget af at sætte sig ind i Bridgematens mysterier. Under Lars Andersens kyndige
ledelse fik de forevist og afprøvet alle fiduserne,
og kan sidst på dagen tage hjem til deres klubber og hjælpe med turneringsafviklingen. Dagen
efter er det så klubadministrationsprogrammet
BridgeCentral, som Lars Andersen underviser
et nyt holdkursister i.
Kursus i Bridgemate

Juniorcamp
Gennemsnitsalderen for en dansk bridgespiller
ligger et pænt stykke på den forkerte side af 60.
Forkert på den måde, at det er vigtigt at rekruttere
unge mennesker, der vil dyrke vores dejlige spil
og måske på langt sigt blive så dygtige, at de kan
være med i landsholdssammenhæng. I disse dage
har ildsjælene i juniorkomiteen derfor og heldigvis samlet ca. 50 unge mennesker til juniorcamp
her i Vingsted, og deltagerne spænder lige fra helt
ferske begyndere til garvede landsholdsspillere.
		Det er dog ikke kun bridge, der spilles, idet
der er også sat masser af tid af til hygge, boldspil
m.m.
		Campen varer ca. to døgn og du kan i bulletinen i morgen læse mere om den samt om
juniorstøtteturneringen på onsdag.

Sideturneringerne godt i gang.
af Ole Berg Kristensen

Årets første vindere
De første vindere der blev kåret
under dette års bridgefestival, var
Kirsten Rask og Håkan Wallmark der
vandt Bronze 1B.
Med en solid score på 64,70% vandt
de ikke alene turneringen, de
forbedrede også deres handicap
med -1,16

Ruderudspillet blev taget på bordet.
Alle tre knibninger går godt, men
der er lidt problemer med
forbindelserne, og man kan kun
tage to af knibningerne. Håkan
valgte derfor at toppe sparene, og
gik glip af en ren top, men +5 var et
godt skridt på vejen mod sejren.

Vi skal se et spil med vinderne:
4
V/Alle

983
Antal Res Point
DBT87
1 1460 10
EK
4 1430 5
D83
1 60/40 2
T4
D65
1
690 0
62
K54
2
680 -3
DBT9632 874
2
650 -7
42
KT75
1
170 -10
EKB72
E93
5
EB96

Vest

Nord

Øst

Håkan

pas
2♦
pas
pas
a.p.

1♥
2♥
4♦
5♣

Syd
Kirsten

pas
pas
pas
pas

1♠
4♣
4ut
6♥

4♣ og 4♦ var cuebid, og 4ut var
efter esser. 5♣ viste et es, og så var
den fine slem nået.

Kirsten rask blev festivalens
første vinder.

Overlægen tager overstik
I parturneringer kan selv en lille
forskel i scoren give et stort
udsving. Det er derfor vigtigt altid at
være på vagt, og gribe de chancer
der byder sig.

Niels Anker viser her et eksempel
på, at det kan være nødvendigt at
have is i maven:
5
N/NS

EDB
Antal Res Point
E985
1 300 11
B97
1 180 9
EB6
3 170 5
K52
T86
2 140 0
KD7
BT
1 120 -3
K8
DT632
3
90 -7
D7532
984
1 -200 -11
9743
6432
E54
KT

Vest

Nord

Øst

Niels
Anker

1ut

Syd
Hanne
Nielsen

a.p.

Udspil: ♥B
Da bordet gik ned, kunne Niels se,
at han stod i den næstbedste
kontrakt, en hjerterkontrakt havde
været bedre. Ruderfarven er ret
åben, og får modspillet spillet den,
ser det skidt ud for spilfører. Nogle
spillere ville måske i panik stikke
den første hjerter, for at undgå
ruderskiftet. Men Niels dykkede
iskoldt, og da Vest entusiastisk
fortsatte i hjerter, var modspillets
skæbne beseglet. Niels i nord stak
anden gang hjerter og spillede
endnu en hjerter til Vests konge.
Det var svært for Vest at se, at
bedste fortsættelse ville være ruder,
når nu makker ikke havde spillet
farven ud. Der kom klør tilbage,
men det var for alvor katastrofalt.
Stikket gik til ♣10 på bordet, og nu

kunne Niels knibe i spar, spille klør til
kongen, knibe i spar igen, og inkassere
♠E. Da farven sad 3-3, var det farefrit at
tage sin sidste hjerter og ♣E, inden han
gik på bordet på ♦E for at tage linje 13 i
spar.
Tre overstik, og +9 på barometret.
Trumfer mig her, og trumfer mig der
Os normale fodformede spillere kan godt
lide at have en 8-9 trumfer, hvis vi skal
spille i farve. Den slags detaljer bekymrer
ikke Thomas Mathiasen, der deltog i
festivalens første sølvpointturnering:
6
Ø/ØV

732
Antal Res Point
EDB7
2 -100 4
KD
1 -110 1
K982
1 -120 -1
K85
EDB4
1 -180 -3
K5
9863
1 -620 -5
B8653
E42
EDT
76
T96
T42
T97
B543

Vest

Nord

Stolt far

2♦
4♠
Udspil: ♣3

Øst

Syd

Thomas

pas
a.p.

1♠
2♥

pas
pas

Thomas åbnede med 1♠, der
egentlig viser 5-farve, men mente at
farvekvaliteten måtte gøre det ud
for den manglende trumf.
Udspillet gik til ♣10 og kongen, og
Nord fortsatte i klør, hvilket er et
glimrende modspil, da klørene alligevel er
rejst, og det fjerner en forbindelse til
bordet. Thomas tog også den tredje klør
og lagde en ruder, hvorefter han spillede
♦E til hånden og fortsatte med en lille
ruder, som blev dykket i bordet.
Ruderfarven stod nu, og da sparene sad
3-3, kunne Nord intet andet gøre, end at
tage sit ♥E. +620 og en ren top, da alle
ut-kontrakter er dømt til at aflevere mindst
5 stik.
Bemærk også, at et hjerterudspil
ikke havde sat kontrakten.
Ruderfarven bliver rejst på samme
måde, og Syd kommer aldrig ind til
at spille klør igennem bordet.

Sku’ det være noget
”Neeeej, hvor nuttet” kan man næsten
høre Søren Steen Sørensen sige med et
skævt smil. Han behøver nemlig ikke syv
trumfer for at kunne klare sig, seks er
rigeligt:
13
N/Alle

EKB92
Antal Res Point
2
1 620 5
8
1 150 3
KT9843
4 -100 -2
65
T843
8764
E53
EK764
DBT2
65
B7
D7
KDBT9
953
ED2

Vest

Nord

Øst

Bo Lisbjerg

pas
pas
a.p.
Udspil: ♦E

1♣
1♠
2♠

Syd
Søren

pas
pas
pas

1♥
2♦
4♥

Efter udspillet havde Vest ikke meget lyst
til at skifte til hjerter, op i en stærkt meldt
farve. Og det er da også kun rigtigt når
makker har præcis ♥E. Så der kom en
spar retur. Søren tog den hjemme,
trumfede en ruder og spillede yderligere
to gange spar fra bordet, hvor han smed
en ruder hjemme.
Øst kunne trumfe med en lille hjerter, og
korte spilfører med ruder, men da det var
fra fir-farven der var blevet trumfet, var
Sørens fem-farve rigeligt lang, selvom
modspillet igen forsøgte at korte ham, da
de kom ind på ♦E.
Også her var 10 stik og +620 nok til
en ren top.

Ævl og bævl
					

af Charlotte Koch-Palmund

Det seje køn
Vi bliver ældre og ældre. Og det betyder, at flere
personer når at fejre deres 100-års fødselsdag viser
nye tal fra Danmarks Statistik.
		På årets første dag kunne man registrere, at der er
1.009 danskere, der har rundet den trecifrede alder.
		For tyve år siden var antallet af personer over 100
år i Danmark betydeligt lavere og lå på kun på 380.
Men til trods for den markante udvikling, så er der
en ting, der går igen. Og det er kønnet.
Ifølge Danmarks Statistik er det nemlig primært
kvinder, der når at krydse den store milepæl. Faktisk er kun 166 ud af de 1009 danskere over 100 år
mænd.
		Det er primært på Bornholm, at man skal finde
danskere over 100 år. Her er der nemlig 2,5 ud af
hver 10.000 indbygger.
		På Fyn og i København er der 2,3 per 10.000.
Jord i Toyko

Jordmenu:
•Jord-suppe med kartoffel
•Salat med aubergine, majroer, tomat og romainesalat
med jord-dressing
•Sky af muslinger
•Risotto med sauteredt havbars
•Jord-is og jord-gratin
•Jord-myntete
Trøffelsuppe, østers og risotto. Menuen kunne lyde
som menuen på mange toprestauranter, men det er
ikke tilfældet på Ne Quittez Pas i Tokyo.
Alle retterne er nemlig tilført jord. Ja, du læste
rigtigt. Jord.
		Ikke noget der ligner jord, men jord af den type,
som planter spirer op fra.
		Dermed ikke sagt, at jord fra baghaven bare kan
hældes i spaghettien, for den aparte ingrediens kommer fra forhandleren Protoleaf, som graver efter og
leverer kvalitetsjord, der er opsamlet 10 meter under
jordens overflade. Det skriver CNN.
		Protoleaf bruger kaffegrums og palmefibre til at
dyrke jorden i en miljøvenlig kompost-proces.
Ifølge chefkokken Toshio Tanabe bliver jorden
varmet op til meget høje temperaturer for at dræbe
eventuelle bakterier, som måtte boltre sig i jorden,

inden den bliver en endelig del af de fire retter, som
flere bloggere beskriver som ”velsmagende”.
		Menuen er skabt af Tanabe, en tidligere professionel bokser, som har været i lære i Frankrig, hvor
han har arbejdet på flere Michelin-restauranter.
		Menuen koster cirka 600 kroner.
		Hvis du skulle have fået lyst til jord-mad, må du
suse et andet sted hen og spise. Jeg har talt med kokken i Vingsted, og der kommer ikke jord på menuen
den kommende uge.

Sikker sex alligevel ikke sikker
Sorte og blå dildoer indeholder store mængder ftalater. Det viser den seneste test af vibrerende sexlegetøj, skriver Informationscenter for Miljø & Sundhed,
Forbrugerkemi.dk.
		Stofferne kan skade leveren og er mistænkt for at
forstyrre hormonerne. To af dem står på EU’s liste
over særligt problematiske stoffer.
Ud af seks testede vibratorer afgav dildoen Shots
Toys _ Loveline Seven fire forskellige ftalater i høje
koncentrationer, mens dildoen Orion _ Atlantic Blue
afgav to ftalater.
		 »Især ftalaten DiNP, som ser ud til at erstatte nogle
af de mest udskældte ftalater, har vi fundet i meget
høje koncentrationer«, fortsætter Rikke Bille.
		Det gode råd lyder, at man skal spørge der, hvor
man køber dildoen, om den indeholder ftalater.

Bag Kulisserne - Kortlægningen
Ole Berg Kristensen

Festivalens hjerte
Alle vi, der kommer til
Bridgefestivalen har en ting til
fælles: Vi vil spille kort. Og for at
spille kort skal vi have kort. Og det
sørger ”Kortlægningen” for.
”Kortlægningen” er dem der sørger
for, at der er lagte kort til samtlige
turneringer på festivalen. De holder
til i et stort lokale på 1. sal, hvor
almindeligt dødelige er forment
adgang. Undertegnede skribent har
undtagelsesvis fået lov at betræde
de hellige haller. Her har jeg fået
mig en snak med Bo Ulrik Munck,
der beredvilligt fortæller om
arbejdet med at lægge alle de
mange spil kort der skal bruges.
I rummet står der fem
kortlægningsmaskiner, der alle er
enmandsbetjent. I løbet af en
festival, løber der omkring 55.000
spil igennem maskinerne. Rummet
råder over 13.000 mapper, som
bliver brugt op til seks gange hver i
løbet af en festival. For at få
maskinerne til at virke optimalt, er
det nødvendigt at få dem til service
efter hver festival.

Et kig ud over nogle af de 13.000
mapper

Professionalisme
På trods af, at Kortlægningen
udelukkende består af frivillige, de
tre ægtepar Kirsten & Bo, Hanne &
Svend og Rita & Jørgen, bliver det
kørt meget professionelt.
Fx er det en fast regel, at alle ulige
spilnumre indeholder røde kort, og
alle lige indeholder blå kort. Det
sikrer mod den klassiske
forbytningsfejl, hvor to spil bliver
byttet om.

Dette har, sammen med
kortlæggernes erfaring, gjort, at der
stort set aldrig forekommer
duplikeringsfejl. Sidste år var der fx
ingen duplikeringsfejl på
bridgefestivalen, og ved Junior-EM,
blev en italiensk turneringsleder helt
perpleks; han havde aldrig før
oplevet en hel EM-turnering uden en
eneste duplikeringsfejl.

Mere service
Ud over at det at lægge kortene,
servicerer Kortlægningen også
Turneringsarrangørerne på andre
måder: 15 minutter før turneringen
starter, bliver kortene leveret til
spillelokalet, turneringslederen får
trykte kortfordelinger, og
regnskabsrummet får den
elektroniske fil, de skal bruge for at
kunne udskrive kortfordelingerne og
lægge dem på nettet.

For at være sikker på aldrig at
komme bagud, er der en fast regel
om, at ingen holder fri, før samtlige
kort til den følgende dag er lagt.
Alle turneringer den følgende dag
bliver skrevet op på en tavle:

Efterhånden som opgaverne er løst,
bliver de ”hakket af” i kolonnen
længst til venstre, og når kortene er
kommet retur (dagen efter), bliver
de hakket af i kolonnen længst til
højre.

Der arbejdes i Kortlægningen

Over 500 spil
Af Charles

Else og Erling Andersen N-S.
Udspil 7
Andersen trak to runder trumf fulgt
af E og -trumfning på hånden. B
holdt stik fulgt af 10 til D og E.
Bordets sidste ruder blev trumfet.
Stillingen:

Der er trænet flittigt ved de åbne
huse og på BBO op til Vingstedugen.
Jeg spurgte det flittige ægtepar,
Else og Erling Andersen fra Otterup,
hvor meget de skulle spille i år, og
svaret lød: ”Hver dag!”
Menuen lyder på mixed par,
Vinoble Open, veteranpar og åben
par, så det løber op i over 500 spil.
God fornøjelse!
Et spil fra ”træningen.”
EDT4
S/Alle E82
ET8
ED7
73
96
D9
K1043
K9653
DB42
K843
652
KB852
B765
7
B109
Vest

Nord

Øst

pas
pas

1
4

pas
ap.

Syd
pas
1

D9
K9
K

DT
E82
K1043
D
B
B765

Erling Andersen trak blot E og
fortsatte med en lille hjerter fra
begge hænder. Modspillet kunne
selv bestemme, hvem der ville
forære syd det tolvte stik! (680). Et
klassisk eliminationsspil.
Else og Erling har gennem årene
vundet adskillige Fynsmesterskaber
og en kredsfinale i mixed par efter
det tidligere system.

Resultat af DM-Mix indledende runde
De 40 bedst placerede går til A-finalen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
51
53
54
55
56
57
58
59
59
61
62
63

Anne Sofie H. Jensen - Villy Dam
Pia Larsen - Jan Petersen
Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg
Jane Norgren - Lars Søgård Hansen
Camilla Bo Krefeld - Michael Krefeld
Pia Knak Jacobsen - Steen Jacobsen
Randi Bunke - Mogens Rerup
Kirsten Barsøe - Peter Barsøe
Stense Farholt - Henrik Caspersen
Helle Rasmussen - Bo Lønberg Bilde
Helle Simon Elbro - Henrik Rübner-Petersen
Dorthe Schaltz - Peter Schaltz
Tina Ege - Ole Raulund
Rikke Christiansen - Nils Mønsted
Christina Aalvik - Per Inge Helmertz
Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen
Bente Bo Christensen - Lasse Bo Krefeld
Susanne Bonde - Søren Justesen
Laina Sørensen - Martin Christoffersen
Anne Marie Schrøder - Olaf Ries
Pernille Nielsen - Laurids Christoffersen
Sigrid Nielsen - Børge Larsen
Leise Hemberg - Rico Hemberg
Elly Berthelsen - Karl Johan Nielsen
Tove Nørgaard Pedersen - Holger Christensen
Birthe Kjær Larsen - Erik Fjord Pedersen
Bodil Haag - Flemming Haag
Birte Eriksen - Uffe Poulsen
Annette Bjaaland Andersen - John Viggo Nielsen
Jette Bondo - Lauge Schäffer
Anna Lise Friis - Asger Friis
Lene Rask Jepsen - Rasmus Rask Jepsen
Mette Rolf Larsen - Flemming Poulsen
Kate Kristensen - Niels Kristian Kristensen
Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer
Sonja Holmgaard - Jørgen Madsen
Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg
Katrine Martensen Larsen - Anders Sigsgaard
Jonna Hesselhøj - Claus Klewe
Bettina Kalkerup - Mikael Velschow-Rasmussen
Dorte Cilleborg - Jens Kofoed
Melanie Tylvad - Kristian Tylvad
Helle Haas - Lars Kirkegaard Nielsen
Fie Fischer - P H Engelbrecht
Jytte Dahl - Knud Breum Sørensen
Susanne Kramhøft - Jacob Øland
Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen
Maria Rahelt - Jonas Houmøller
Birthe Iversen - Erik Iversen
Birthe Kinnunen - Veikko Kinnunen
Ady Korsholm - Lars Korsholm
Nell Rindahl - Peter Gallmayer
Christian Bredal Nielsen - Ellen Bredal Nielsen
Vera Petersen - Torben Sværke
Laurence Duc - Stephan Magnusson
Ruth Harkjær - Herluf Overgaard
Ginette Blansjaar - Erik Christensen
Mie Bøving - Svend Aage Jensen
Sonja Beck - Lars Underbjerg
Lise Kamp - Torben Rasmussen
Eivind Sveinbjørnsson - Gerda Silke Holm
Eva Beildorff - Kim Nørgaard Nielsen
Anne Marie Frøhlich - Jeppe G Knappe

713
626
606
584
548
543
492
475
459
454
443
441
436
416
411
395
364
346
329
317
302
287
285
275
257
235
221
213
211
201
195
152
143
140
137
132
126
125
124
124
106
92
91
81
66
60
55
54
53
51
45
45
43
40
35
29
16
6
4
4
-14
-25
-36
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66
67
68
69
69
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74
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76
76
78
79
80
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90
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91
93
94
95
96
97
98
98
100
101
102
103
104
105
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107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Anne Haber - Erik Madsen
Lissy Kristiansen - Niels Bræmer
Nina Hartmann - Andreas Marquardsen
Rikke Jørgensen - Keld Jensen
Lone Bilde - Claus Lund
Trille Meister Plejdrup - Andreas Plejdrup
Ketty Jepsen - Jens Grann
Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen
Lone Rosbæk Bruun - Bjarne Andersen
Irene Keller Collet - Jens Theilgaard Hansen
Susanne Nielsen - Leif Aas Andersen
Birthe Hansen - Bent Hansen
Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen
Rikke Capion Justesen - Michael Justesen
Pia Petersen - Jesper Dickow
Sidsel Goltermann - Uffe Pedersen
Else Lentz - Jens Abildgaard Jensen
Eva Ricard - Karsten Vinther
Irene Borre - Asbjørn Borre Rasmussen
Birthe Holm - Jan Holm
Yvonne Henriksen - Karsten Munch
Anne Mette R Schaltz - Brian Skjønnemann
Inga Dalgaard - Anders Mølvig
Ninnie Gøttsche Hansen - Lars Møller Sørensen
Susan Just-Olesen - Michael Hvass Miller
Annette Bjørn Jensen - Michael Ankersen
Hanne Nygaard - Johs. Christensen
Else Andersen - Erling Andersen
Elsebeth Maagaard - John Maagaard
Karin Risom - Peter Kraunsøe
Sidse Lønborg - Niels Lønborg
Inge Marcussen - Egil Olesen
Ruth Larsen - Gorm Jensen
Jette Thaysen - Flemming Jørgensen
Kate Reiter - Frank Paaskesen
Maja Palmø - Hans Christian Nielsen
Helle W. Thrane - Henning V. Mikkelsen
Anne Grete Svare - Preben Jakobsen
Vivi Petersen - Jan Hausgaard Larsen
Jonna Kjelkvist Larsen - Ib Larsen
Mette Winsløv - Asbjørn Boysen
Birthe Agersnap - Erik Agersnap
Sussie Rasmussen - Ulrik Stockmann
Inge Smith Nielsen - Ole Smith Nielsen
Christina Lund Madsen - Henrik Iversen
Helle Skov - Palle Pedersen
Inge Keiser - Flemming Bybjerg
Mette Prior - Niels Hagemann
Tina Gynther - Lars Peter Damgaard
Elin Oris Larsen - Finn Pedersen
Else Udby Olesen - Knud Erik Strandbæk
Ingelise Meiland - Karsten Meiland
Sonja Buchardt - Peter Buchardt
Lene Grooss - Harly Pedersen
Mariane Ottesen - Morten Jespersen
Bente Mølmann - Bent Mølmann
Jeanet Normann - Steven Sidelmann Basnov

-38
-42
-63
-65
-68
-75
-75
-81
-90
-102
-103
-103
-108
-108
-112
-128
-130
-130
-148
-149
-160
-162
-163
-165
-179
-185
-190
-221
-221
-236
-240
-250
-251
-260
-271
-271
-284
-295
-303
-314
-319
-360
-372
-384
-387
-391
-394
-403
-404
-419
-433
-453
-464
-479
-525
-725
-793

Sideturneringer

Bronze 1A (24 par)

1. John Møller Jepsen_Carsten Sørensen ................113
2. Henrik Kristensen _Søren Peter Nielsen ............ 84
3. Finn Fog_ Hanne Hauge ........................................79

indbyder til

Bronze 1B (24 par)

1. Håkan Wallmark_Kirsten Rask ............................ 97
2. Jesper Vildal_Hans Peder Jensen .......................... 77
3. Lene Houborg_Aase Husted ................................. 60

Bronze 2A (38 par)

1. Carsten Sørensen_John Møller Jepsen................ 229
2. Peter Jespen_Matias Rohrberg .............................106
3. Marianne Mathiesen_Preben Taasti ...................... 96

Bronze 2B (18 par)

1. Malene Holm Christensen_Jon Brodersen.............66
2. Inga Jensen_Hans Jørn Skov Jensen ................... 30
3. Franziska Rothenborg_Rita Vang Hansen .......... 27

Sølv 1 (12 Par)

1. Bo Lisbjerg_Søren Steen Sørensen ...................... 40
2. Kurt Christensen_Flemming Nielsen ................. 37
3. Matilde Thorsen_Lars Tofte . ...............................19

Pris: 300,- kr. inklusiv frokostbuffet, te og kaffe.
Tid: 22. september 2013, 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: 20. september 2013 på Distrikt Østjyllands hjemmeside, www.distriktoj.dk, eller på mail:
aabk@aarhusbridgeklub.dk

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *
Aarhus Bridgeklubs program 2013-14:

Mandag kl. 13.00-17.00 - hyggebridge
Mandag kl. 13.15-16.00 - undervisning
Mandag kl. 19.00–23.00 - turneringsbridge
Tirsdag kl. 09.30–13.15 - hyggebridge
Onsdag kl. 18.30–22.45 - hyggebridge m. undervisning
Torsdag kl. 19.00-21.45 - undervisning
Torsdag kl. 19.00-23.00 - elitebridge - deltagelse via kvalifikation.
Få Flere informationer på mail: aabk@aarhusbridgeklub.dk eller på www.aarhusbridgeklub.dk.

Dagens program

Søndag den 7. juli
08.30 _ 15.00 Schweitzer Bridge/Golf (golf)		
09.00 _ 18.00 Kursus: Bridgemate				
09.00 _ 22.00 Juniorcamp					
10.00 _ 18.15 DM Mixed par
		
10.30 _ 14.30 Bronze parturnering 3A+3B		
16.00 _ 22.45 Sølv parturnering 2 (IAF) 		
19.00 _ 23.00 Bronze parturnering 4A+4B		

Kolding
Mødelokale
Mødelokaler
Hal 1
Hal 2
Hal 2
Hal 2

