NR. 3 Mandag d. 8. juli 2013

FESTIVALBULLETIN
Redaktion: Henrik Kruse Petersen (ansv.), Ole Berg ,
Charlotte Koch-Palmund, Christina Lund Madsen m.fl.

I mixen var der Schaltz og så de andre ...

Festivalens første DM-turnering er slut og vinder blev i suveræn stil ægteparret
Dorthe og Peter Schaltz med 399 point. De gik i spidsen allerede i runde 8, og
siden så de sig ikke tilbage. Forfølgerfeltet måtte nøjes med at slås om 2. pladsen
og det endte med en stor overraskelse, idet Charlotte Schwartz-Rosman og Jan
Meyer snuppede sølvet med 207 foran Camilla Bo Krefeld_Michael Krefeld
med 182.
		Bridge-golferne blev også færdige med deres eskapader, og her vandt Michael
Fiorini_Jørn Styczen det uofficielle DM foran Mette Sand-Johannes Poulsen og
Otto Dahl_Ejgild Johansen.
		Så er vi ellers klar til det helt store rykind her i Vingsted, idet fantastiske 102
hold går i gang med holdturneringen Vinoble Open, samtidig med damerne
skal afvikle deres DM, og den hårde holdturneringskerne spiller Danish Open.
Sideturneringerne kører selvfølgelig videre på fuld kraft, så stort set al disponibel plads bliver taget i brug, for at alle kan komme til kort.
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Juniorcamp og støtteturnering
af Henrik Kruse Petersen

Jeg fandt to af Juniorkommiteens mest ihærdige
ildsjæle, Kristoffer Rasmussen og Morten Bilde,
travl optaget af at holde styr på de ca. 50 unge
og meget friske mennesker, der deltager i juniorcampen. Morten vandt for et par måneder siden
Vanderbildt, en af de stærkeste holdturneringer
i verden, men havde vist fået sig en større udfordring her. En del af juniorerne havde aldrig
spillet bridge før, og da de fleste af os har følt på
egen krop, hvor svært det er at lære dette dejlige
men djævelske spil, forstår man, at ildsjælene
havde fået noget at se til.
		Jeg fik senere en snak med Morten og Kristoffer om juniorbridge, campen og turneringen på
onsdag, og de fortalte mig bl.a. følgende:
		De havde delt de unge i tre grupper efter
hvor megen erfaring de havde, og nogle meget
rutinerede juniorlandsholdsspillere hjalp til med
at undervise begynderne.
		Undervisningen blev hele tiden suppleret med
spil med lagte spil og en lang række idrætsaktiviteter, idet det er svært at være koncentreret om
bridge hele tiden. Den første aften sluttede med
en tur i svømmehallen, og derefter insisterede de
unge på at spille bridge indtil sengetid kl. 24.
		De unge bor på 10-mandsværelser og hygger
sig gevaldigt i hinandens selskab.
		Flere af andre voksne festivaldeltagere har
været forbi juniorcampen for at høre om en sådan
camp også bliver afholdt næste år, idet de gerne
ville have at deres barn/barnebarn fik mulighed
for at være med i et tilsvarende arrangement.
Arrangørerne satser derfor optimistisk på at
deltagertallet næste år bliver på mindst 100!
Juniorstøtteturnering onsdag aften
Onsdag aften kl. 19 afholdes der en støtteturnering for juniorerne. Det koster 150 kr at deltage,
og der er mulighed for at købe sig en interessant
makker såsom den nordiske pigemester Rikke
Capion Justesen eller DBf ’s generalsekretær
Flemming Bøgh-Sørensen m.fl. Der er fine præmier i form af gode biograf- og brunch-billetter
m.m.

Normalt ville juniorlandsholdet også stille op
til et sådant arrangement, men de er på vej til
junior-EM i Polen sammen med Morten Bilde.
		En lang række private og firmasponsorer har
velvilligt spyttet i kassen, og ArbejdsmiljøEksperten har lagt 5000 kr. Læs mere om firmaet
herunder.
		Har du lyst til at deltage i turneringen på
onsdag aften, så grib fat i Kristoffer Rasmussen,
der er i gang med Vinoble Open og ellers er til
stede hele tiden indtil på onsdag. Få evt. hjælp
i Bridge-informationen til at komme i kontakt
med ham.

Kristoffer og Morten i en kort pause
under juniorcampen

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.

Schweitzer bridge-golf
af Morten Henningsen

Bridge-golf
Årets DM udviklede sig til en ægte gyser. Normalt skal vinderne findes i gruppen af de bedste
bridgespillere. Men 2013 er ikke et normalt år!
		I det nyindførte bridge-handicapsystem er
Mette Sand-Johannes Poulsen rangeret som nr.
21 af de 44 par. Michael Fiorini-Jørn Styczen
er nr. 38. Men bridgeplaceringer som henholdsvis nr. 4 og 11 havde bragt dem frem i forreste
række. Før søndagens afsluttende golfrunde i
Kolding førte Sand-Poulsen med 14 placeringspoint foran Fiorini-Styczen. De to par skulle
derfor følges ad på golfbanen. Fiorini-Styczen
var storfavoritter i golfen, men Sand-Poulsen
vidste, at en 7. plads på dagens runde ville være
nok til at tage titlen.
		De to par var også de første tilbage i klubhuset. Fiorini-Styczen havde brugt 79 slag. SandPoulsen blev noteret for en 93’er. Spørgsmålet
var, om 6 par kunne klemme sig ind mellem de
to.
		Da alle scorekort var registreret, var resultatet
af dagens runde, at golffavoritterne vandt og
Sand-Poulsen blev nr. 11. Dermed satte FioriniStyczen sig på guldmedaljerne mens SandPoulsen måtte nøjes med sølv. Bronzen gik til
Otto Dahl-Ejgild Johansen.

Medaljetagerne: Otto Dahl, Mette Sand, Jørn Styczen,
Michael Fiorini, Johannes Poulsen og Ejgild Johansen

Gå efter pinden _ ikke efter flaget!
Kjeld Ranum havde 148 meter til hullet på Koldings sidste hul. Et veludført slag var kun 20 cm
fra at blive til turneringens eneste hole-in-one.
Kjeld og hans makker Jørgen Winther bad om
et foto, hvilket naturligvis blev imødekommet.

Anderledes forholdt det sig med Lars Buus Jensen, der havde 130 meter til hullet i Vejle. Lars
slog 145 meter og lå en halv meter fra flagstangen! Forvirret? Billedet taler for sig selv…….
(Herfra brugte Lars dog kun 2 slag for komme i
hul. Verdensklasse!)

Handicapturneringer og turneringsledelse
af Ole Berg Kristensen

Charlotte Schwarz-Rosman har stillet en
række spørgsmål til turneringslederne i
Danmark som helhed. De spørgsmål, hun
stiller, er yderst relevante, og da det
formodes, at mange andre kunne være
interesseret i svarene, har vi valgt at bringe
dem her i bulletinen. Artiklen vil ligeledes
blive uploadet på DBf’s hjemmeside som en
af de artikler, der ikke blev plads til i bladet.
Spørgsmål 1:
I bridge spiller alle uanset niveau i princippet
efter samme regler. Men når TL’erne tilkaldes
og skal fastlægge kendsgerninger og vurdere,
hvordan man kan kompensere for et brud på
proceduren, indgår der i mange situationer
ofte en vurdering af spillernes styrke.
Mit overordnede spørgsmål er, om gode
spillere med det nye handicapsystem risikerer
at få helt urimelige vilkår inden for bridge?
Med handicapsystemet skal de gode spillere
præstere en meget høj score mod dårligere
spillere for at bevare sit handicap. Men skal
gode spillere så ikke beskyttes af lovreglerne,
så alle, uanset styrke, vurderes efter ”højst
tilstedeværende standard”?
Svar 1:
Charlotte rejser et meget interessant spørgsmål. For at besvare det, er vi nødt til lige at
tage et par omveje.
Ændrede scorer og straffe
Først vil vi gøre opmærksom på, at der kan
være to forskellige grunde til, at en

turneringsleder ændrer en score eller giver
strafpoint.
Ændrede scorer
Den første, og helt almindelige, er når der har
været en uregelmæssighed. Her går turneringslederen ind og forsøger at ”genskabe
retfærdighed”. Dette gør turneringslederen
ved at ændre scoren, for derved at forsøge at
opnå det resultat, han skønner ville være
fremkommet, hvis uregelmæssigheden ikke
havde fundet sted. (Og her kommer tvivlen
den ikke-fejlende side til gode.) Det er meget
normalt, at justeringen her er neutral, således,
at når et par fratages et antal point, bliver et
andet par godskrevet samme antal point. Et
helt typisk eksempel er, når turneringslederen
retter det opnåede antal stik i en kontrakt,
efter at der har været en forkert forklaring.
Eller når et etableret kulørsvigt medfører, at
der overføres stik. Det, den ene side mister,
får den anden.
Mere om ændrede scorer senere.

Straffe
Eksempel 1:
Den anden grund til at en turneringsleder
ændrer en score, er at der er sket et brud på
procedurerne. Dette er deciderede strafpoint,
og når de bliver tildelt, er der aldrig nogen,
der får godskrevet point for at modsvare dette.
De mest almindelige strafpoint, og næsten de
eneste der bliver uddelt, er for tidsoverskridelser. Og her bliver der aldrig taget
hensyn til spillernes styrke.
Det er dog også muligt at uddele strafpoint for
andre forseelser. Hvis spillere opfører sig
tilstrækkeligt upassende, kan de tildeles
strafpoint. Dette kan fx ske ved alvorlig
uhøvisk tale. Også her gælder de samme
regler for alle spillere uanset styrke.
Endelig kan der uddeles strafpoint, hvis en
spiller begår en procedurefejl, i en situation
hvor vedkommende, med lovens ord: ”burde
kunne indse” at en handling, fx en melding,
ville være ulovlig.
Det er så her, at en vurdering af spillerens
styrke, kan have en indflydelse på, om der
bliver uddelt strafpoint.
Er det så urimeligt for den dygtigere spiller?
Det er svært at svare på, men vores bud er:
egentlig ikke.
Det er ikke sådan, at der stilles et aktivt krav
til spillerne om, at de ikke må begå
uregelmæssigheder. Det, der forventes af
spillerne, er at de dele af reglerne, der
forventes at sidde på rygraden, bliver overholdt.
For at give et par illustrative eksempler,
bruger vi tre til lejligheden opfundne par:
-

Et 2. divisionspar.

-

Et stærkt og rutineret A-rækkepar.

-

Et begynderpar der netop er startet i
klub, efter en sæson eller to på kursus.

Parret spiller med at to-åbninger viser en
tofarvet hånd, men på systemkortet står der at
det blot viser farven. Derudover bliver
meldingen ikke alerteret.
Her vil divisionsparret få strafpoint. Arækkeparret vil få en løftet pegefinger, mens
begynderparret blot vil blive vejledt i den
korrekte procedure.
Eksempel 2:
En spiller, der sidder med en stærk ruderfarve,
spørger således til en af modstandernes
kunstige (og behørigt alerterede) meldinger:
”Den der melding, den kan da ikke vise
ruder???”
Her vil også A-rækkeparret kunne få strafpoint, mens begynderparret vil få en lidt mere
alvorlig vejledning i den korrekte måde at
stille spørgsmål på.
Eksempel 3:
Et par begår gentagne gange den samme
procedurefejl på trods af, at turneringslederen
omhyggeligt, udtømmende og tålmodigt har
forklaret den rette fremgangsmåde.
Her vil alle tre par få strafpoint.
Mere om ændrede scorer
Hvornår og hvordan bliver der taget hensyn til
knap så dygtige spillere, når scorer skal
justeres?
Det gør der faktisk kun i en enkelt situation,
en situation der omhandler forkerte forklaringer.
Og der er faktisk ikke tale om et hensyn til de
urutinerede, men om en skærpet pligt for de
mere rutinerede spillere. Det handler ganske
simpelt om, at ting en spiller, igen med lovens
ord, ”burde kunne indse”, skal de selv tage
ansvaret for.

Det betyder kort sagt, at når noget ser tilstrækkeligt mærkeligt ud, så skal man spørge.
(Hvis man kan gøre det uden at begå en
uregelmæssighed eller uden at stille sig selv
dårligere.)
Vi genbruger det tre par fra tidligere, og
kommer med tre nye eksempler:
Eksempel A:
I en Lebensohl-sekvens bliver 2ut ikke alerteret. Her vil divisionsparret ikke kunne
påberåbe sig, at det havde de ikke en chance
for at regne ud.
De to andre par vil have en sag.
Eksempel B:
En spiller har allerede vist mindst 5 hjerter,
mindst 4 klør og mindst 3 ruder. Spilleren
melder nu 3♠, men meldingen bliver ikke
alerteret.
Her vil hverken divisionsparret eller Arækkeparret kunne påberåbe sig, at de troede
at 3♠ var naturlig, idet den ikke blev alerteret.
Her er det kun begynderparret, der vil have en
sag.

Spørgsmål 2:
Før handicapsystemet for alvor rulles ud vil
jeg meget gerne høre om DBf ser anledning
til at ændre på lovene for turneringsbridge, så
alle de situationer, hvor vurdering af
spillerstyrke, indgår, fjernes helt. Det samme
gælder i forhold til udmøntningen af lovene.
Altså TL’ernes konkrete afgørelser. Giver det
nye handicapsystem ikke anledning til en hel
ny praksis?
Svar 2:
Kort sagt: Nej.
Først og fremmest vil langt de fleste
bridgeturneringer
blive
spillet
”uden
handicap” dvs. at de, der scorer flest point,
vinder turneringen. Forskellen fra nu vil blot
være, at handicappet justeres.
Der er flere ting, der taler imod at ændre
reglerne i handicap-turneringer:
Dels vil det, med Shakespeares ord være
”Stor ståhej for (næsten) ingenting”.
Dels er de hensyn der i reglerne tages til knap
så dygtige spillere, så marginale, at de kan
indgå som en del af handicap-beregningen.

Eksempel C:
Efter åbning 1ut melder en spiller 2♣, som er
Stayman, men meldingen bliver ikke alerteret.
Her vil ingen af de tre par kunne påberåbe sig,
at det da var helt umuligt at vide, at♣ 2var
Stayman, når den nu ikke blev alerteret.
Sammenfatning
De situationer hvor der bliver taget hensyn til
de knap så stærke spillere, har det til fælles, at
den ”uretfærdighed” der overgår spillerne, er
meget nem at undgå; man skal blot overholde
de regler man må anse for at være helt basale
at kende, i forhold til spillerens niveau.

Spørgsmål 3:
Når der fremadrettet skal tildeles ”justeret
score” er det så rimeligt, at en justeret score
er 60-40, hvis et par med lavt handicap møder
et par med højt handicap? Måske er 60% til
det dygtige par slet ikke nok kompensation,
fordi 60% kun er ”middel” for dem imod
netop dét par.
Bør reglerne om justeret score ændres, når et
stærkt par møder et svagt par og 60% til det
stærke par i den konkrete sammenhæng kun
er ”middel” for dem?

Svar 3:

Efter – Efterskrift

Selvom problemet er reelt nok, vil reglerne
næppe blive lavet om på dette punkt. Igen er
det de stort set de samme argumenter som
ovenfor, der gør sig gældende.

Den velkendte opmærksomme læser vil
måske spørge:

Derudover er de 60% man får tildelt, et
pragmatisk fastsat tal, noget man foretaget et
kvalificeret gæt på. Dette kan vi sammenholde med, at reglen kun er umiddelbart og
konkret urimelig, i de situationer hvor to par
med forskelligt handicap skal have justeret
deres score mod samme par, eller i
situationer, hvor et par forventes at score over
60% mod et andet par.

Men er der ikke også noget med, at der bliver
taget hensyn til spillernes styrke, når en
turneringsleder skal vurdere de såkaldte
”logiske alternativer”, fx i forbindelse med
ubeføjede oplysninger?
Jo, det er der. Men her er der ikke tale om, at
der tages hensyn til de knap så dygtige. Her er
der tale om, at turneringslederen skønner,
hvad andre spillere, på samme niveau som de
implicerede, ville have gjort i den givne
situation.

Så alt i alt er det næppe umagen værd.
Et hurtigt eksempel:
Efterskrift
Når alt dette er sagt, skal det naturligvis
tilføjes, at Turneringskomiteen og Lovkommissionen kontinuerligt arbejder på at
forbedre fortolkningen af lovene.
Det er det internationale bridgeforbund, WBF,
der via bridgelovene som vi kender fra den
grønne lovbog, udstikker de overordnede
retningslinjer. Men der gives vide rammer for,
at de nationale forbund kan tilpasse lovfortolkningen, så den er i bedst mulig tråd
med de enkelte landes behov.
Under udførelsen af dette arbejde, vil vigtige
bidrag, som fx Charlottes spørgsmål, indgå
som en naturlig del af arbejdet.

En 3. divisionsspiller har afgivet en melding,
efter at vedkommende har modtaget
ubeføjede oplysninger.
Hvis alle i 1. division, men ingen i 3. division,
ville afgive meldingen, så er spilleren
simpelthen ikke ”god” nok, til at meldingen er
lovlig.
Og det præcis samme gælder ”modsat”:
En 1. divisionsspiller har afgivet en melding,
efter at vedkommende har modtaget
ubeføjede oplysninger.
Hvis alle i 3. division, men ingen i 1. division,
ville afgive meldingen, så er spilleren
simpelthen ikke ”dårlig” nok, til at meldingen
er lovlig.
Man kan således både være for ”god” og for
”dårlig” til, at en given melding, i en given
situation, er lovlig.

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

Splint
Af Charles

Der deltog syv par fra juniorcampen i
bronzeturneringen, og de hyggede sig
gevaldigt.
Et spil fra sidste runde.

På vej til Vingsted blev jeg kapret til
formiddagens bronzeturnering. Min makker
spillede ikke med Splint, men det gjorde jeg
...i fingeren. 
Heldigvis deltog den søde og flinke Doktor
Marianne (med Nis Rasmussen), så splinten
blev fjernet med en såkaldt Splint-pincet,
hvorefter fingeren blev kommanderet i
sæbevand.
Juniorcamp

30
53
Antal ResPoint
Ø/Ingen 87
3 50 22
DB9542
2-100 17
K74
1-300 14
7
ED96
1-420 12
KBT432
ED9
3-430
8
KT873
E
5-450
0
3
ET852
2-460 -7
KBT842
2-480 -11
65
2-500 -15
6
1-510 -18
DB96
3-980 -22
Vest
Nord
Øst
Syd
1
2
D
pas
pas
pas
Morten Bune Rasmussen – Bente Engelbrecht
N-S mod Per Nielsen – Charles Ø-V. Vest
havde ikke hp til at melde 3 , så jeg valgte at
negativdoble. Det var ikke med i planen at
makker passede, men -500 gav dog +15.
Det kunne ikke imponere den unge Søren
Bune, der fortalte fatter om spillet. Søren
meldte naturligvis 3 , og så standsede toget
ikke før 6 (980).

Inden turneringen blev der tid til et kig i
juniorcampen, hvor Morten Bilde satte de
håbefulde unge mennesker ind i spillets
mysterier.
Den 8-årige Stine Norgren fra Glamsbjerg
jublede, at nu kunne hun spille bridge, og hun
ville gerne i avisen, så det kommer hun
naturligvis
Søren Bune i gult med kasket

Festivalhistorier
af Henrik Kruse Petersen

Helt andre strabadser i sigte
Ude i solen sad et ældre ægtepar og nød en kop
kaffe med kage. Det er jo ikke så usædvanligt for
bridgespillere, men dette par havde helt andre
udfordringer på programmet end slagsmålene
ved bridgebordene. Det viste sig, at parret var
på vandretur på Hærvejen og efter kaffepausen
var der ikke mindre end 28 km at gå til næste
vandhul. God fornøjelse!
Bilen er nu i sit es
En festivaldeltager har lånt sin bil ud til sønnen
og da hun får den tilbage har den skiftet udseende. Den sort-hvide bil har nu et stort billede af
#E på taget, hvilket heldigvis faldt i særdeleles
god jord hos ejeren.
		Selv om jeg har lange ben, havde jeg mine
problemer med at fotografere bilen oppefra, inden den venlige dame tilbød at køre den nærmere
centret,så jeg bedre kunne komme til. Måske en
ide med en sådan en overraskende dekoration til
mors eller far dag?

Ryggen rettes her i Vingsted
Jeg mødte Grethe Skafte, der havde taget den
lange tur fra København kun for at hygge sig med
festivaldeltagerne. Grethe skulle have deltaget i
mixedpar-turneringen med Knut Blakset, men
efter en rygoperation har Grethe fået besked om
ikke at sidde ned så længe, men hellere gå rundt
og rette ryggen. Det har hun så valgt at gøre her i
Vingsted, men hun lidt misundeligt kigger langt
efter kortene på de grønne borde.

Nybagte bridgespillere i solskin
Jeg slog et smut forbi juniorcampen og fandt
lokalerne helt tomme. Efter at have ledt lidt
fandt jeg det meste af flokken udendørs, idet de
havde flyttet turneringen ud i solen. Det viste sig
at de mest rutinerede var sendt ind og deltage i
bronzeturneringerne i den store hal, mens alle
dem der var begyndere blev tilbage, og da nogen af dem bogstavelig talt havde lært at spille
bridge i går, var det en sej omgang at spille en
lille solskinsturnering med både mapper og
Bridgemate! Den flerfoldige danmarksmester,
Villy Dam, brugte i øvrigt velvilligt en del af sin
frokostpause i mixedturneringen til at hjælpe de
helt grønne juniorer.

Drengerøvsferie
af Christina Lund Madsen

Jesper Skovsbøl og Tommy Johnsen er lærere på
samme skole i Haderslev. De har samme alder,
og samme antal børn, dog ikke med samme kone.
Men alt for længe gik de rundt på skolens gange
uden at ane, at de havde samme hemmelige
lidenskab.
		Først da en kollega udbrød ”Åh nej, ikke
også dig…” var vejen banet for makkerskab og
venskab.
		I år er Tommy og Jesper i Vingsted for 4. gang
i træk. Det er deres drengerøvsferie væk fra konerne og deres fire børn (hver!). Hvert år har de
haft fiskestænger med, og hvert år har det tisset
ned. Men i morgen tidlig skal det være: fisketur
fra morgenstunden og bronzeturneringer resten
af dagen.
		”Det her er vores ferie. Vi render rundt og
drikker øl og ryger cigaretter, som om vi aldrig
havde lavet andet, ” siger Jesper.
		Som 6-årig blev Tommy tvangsindlagt til at
være 4. mand i en omgang piratwhist af sine
ældre brødre, men det var for meget gambling og
for lidt spil. En dag læste han bogen Bridge for
dummies og var som ramt af lynet. Han ringede
til en klub for at melde sig ind, og de manglede
heldigvis en spiller, så han fik chancen.
		”Jeg var heldig, at de lige manglede en. Jeg
synes tit, at klubberne er for dårlige til at lukke
folk ind.”
		Men det var først, da han fandt sammen med
Jesper, som havde lært at spille bridge i teenageårene af sine forældre, men havde ikke spillet i
15 år, at der rigtig kom gang i spillet.
Jeg spørger, om de læser bridgebøger. ”Jeg læser
ikke andet,” svarer Tommy. De er begge ivrige
efter at udvikle sig, men som Tommy siger ”…
Så mangler vi at få lov af konerne til at spille to
gange ugentligt.”
		Jeg spørger, om de har nogen bridgeforbilleder. ”Egentlig ikke,” svarer Jesper. Men ved
nærmere eftertanke: ”Det skulle da lige være
Dennis Bilde. Respekt for at dyrke det fuldt ud.”
Tommy svarer uden tøven: ”Sabine Auken. Den
måde, som hun opretholder en høj standard i alt,

hvad hun spiller.”
		De har for nylig kontaktet juniorkomiteen,
fordi de gerne vil forsøge at få bridge ind som
valgfag på deres skole.
		”Men det er svært at fastholde de unge. Jeg
synes, man bør gøre noget mere for at holde dem
fanget. Gøre noget anderledes ude i klubberne.
Prøv at se på de unge, der runder rundt her,”
siger Jesper. Han synes, det er fantastisk, hvad
de unge kan opnå ved at lære bridge som unge
og peger på et par af juniorerne, som sidder og
snakker spil i pausen.
		De har lige spillet mod to teenagepiger, som
er på juniorcamp for første gang og har spillet
bridge i en dag og modigt stiller op i en bronzeturnering. Tommy roser de unge piger for deres
gode spil, og de belønner ham med glade, generte
smil. Man er vel ikke skolelærer for ingenting.
		Tommy og Jesper er i Vingsted i fire dage. De
slutter af med at spille guldturneringen onsdag,
og som Tommy siger: ”Hvis vi ellers får lov af
konerne, er vi har nok også til næste år.”

Mix – af nyt og gammelt
af Ole Berg Kristensen

Det var et par kendte travere, Dorthe & Peter
Schaltz, der gav den gas fra spids, og vandt
opløbet med flere meter.
Krikken får en spand havre
Dorthe og Peter er et rutineret par, med
masser af mesterskaber og landsholdserfaring.
De spiller relativt naturligt, og deres styrker er
den gode kortvurdering og s ikre teknik. Vi
starter med et spil fra mesterhånd, hvor den
gode kortvurdering kommer til sin ret:
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E83
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B982
1 -590 -19
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DB52
DBT2

Nord

Øst

Dorthe

1♦
D
pas
pas

D
pas
pas
4♥

Syd
Peter

1♠
2♠
4♦
a.p.

pas
2♥
3♥
D

Vests første dobling viste tillæg uden en god
melding, og oven på 2♠ kæmpede Peter videre
i 3♥. Da Øst fremturede med 4♦, var det
oplagt for Peter at doble. Men Dorthe var ikke
for stolt af sin dobling, og hendes hånd
lignede i den grad noget der spillede bedre i

4♥ end i modspil mod 4♦. Da Peter løste
klørene, gled kontrakten sikkert hjem.
Schaltz’erne var også involveret i et spil, der
blev spændende ved flere borde. Vi ser det
først her ved deres bord:
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3♦
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pas
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Krikken blev pisket hårdt af begge spillere,
men slutkontrakten var ikke urimelig.
Modspillet startede med to gange klør, hvor
Peter trumfede anden gang. To gange ruder
fjernede trumferne, hvorefter en spar gik til
damen og kongen. Modspillet fortsatte nu
med spar, men Peter stak, gik hjem på
hånden, og kneb iskoldt i hjerter, så den sidste
spartaber kunne forsvinde på en stor hjerter.
Peter så helt rigtigt, at der nok kun va r få der
ville være i udgang, så han risikerede den

ekstra bet, for til gengæld at give kontrakten
bedst mulige vinderchancer.
Spillet blev dog også interessant ved en del
andre borde, hvor Nord meldte 2♣, og hvor
modspillet startede med ♣K til esset, og mere
klør. Nu var det oplagt, at Nord havde♠K, så
en spar hjem mod damen virkede ikke så
tillokkende.
Vi skal se hvordan Rikke Christiansen fandt
en mere elegant løsning, der heller ikke var
afhængig af ♥D i plads.
Modspillet startede som sagt med to gange
klør, hvor Rikke trumfede. Nu fulgte to gange
trumf, to gange hjerter og hjerter til tr umf,
klør til tr umf og hjerter til trumf. Nu fulgte
den sidste klør fra bordet, hvor Rikke kastede
en spartaber hjemme.
Nord, der havde været i afkastproblemer,
kunne stikke, men måtte med tre kort tilbage
spille ud fra ♠KB5 i 11. stik.
Den tekniske betegnelse er: Delvis
elimination, efterfulgt af en skvis uden tempo.
Hvis der i bridge blev uddelt point for det
kunstneriske indtryk, kan det være, at det
havde været Rikke, der var blevet
danmarksmester. 
Ny navne til tops
På hhv. 2. og 3. pladsen i turneringen fandt vi
navne vi ikke er så vant til at se helt til tops.
Fx Charlotte Schwarz-Rosman, der blev nr 2.
med Jan Mayer. Jeg prøvede at vride et spil
ud af hende, men hun forklarede beskedent, at
hun var så udmattet af at være heldig, at hun
ikke kunne komme tanke om et eneste godt
spil. Lettere presset indrømmede hun dog , at
hun ikke rigtigt følte, at de havde gjort noget
genialt, men at de havde været gode til at tage
imod de point de fik foræret.
På 3.pladsen fandt vi Camilla Bo Krefeld der
spillede med sin far Michael Krefeld. Camilla

har vist sit talent i d ivisionsturneringen, men
vi skal se hendes far vise, at talentet ikke
kommer fra fremmede:
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3♦
6♦

pas
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Efter 3♥, der jo viste at der ikke kunne være
meget spild i hjerter, da man ellers ville melde
3ut, parkerede Camilla tillidsfuldt kontrakten
i 6♦. Farmand viste sig da også tilliden
værdig; udspillet blev stukket, og en spar gik
til esset og ♠D blev spillet fra bordet. Nu stod
sparfarven, så skulle trumferne bare fjernes.
Det nytter imidlertid ikke noget bare at spille
tre gange ruder, idet hjerterfarven er piv-åben.
Men Michael havde teknikken i orden, og
spillede en lille ruder fra begge hænder.
Modspillet fremturede bedst muligt med en
hjerter, men den blev trumfet i bordet,
♦K
blev trumfet, en klør gik til kongen, ♦E
og
blev trukket. Da de sad 3-3, var der blot
tilbage at gå på bordet på ♣E, og inkassere
sparstikkene.

Bag kulisserne
					

af Charlotte Koch-Palmund

En frivilligs festivalprogram
Efterhånden som festivalens deltagerantal er
vokset, er der blevet brug for flere frivillige til at
styre løjerne. I år er 63 personer i sving løbet af
ugen - nogle frivillige arbejder alle ugens dage,
men mange snupper lige et par turneringer ind
imellem.
		En af dem som har meldt sig under fanerne er
Sus Vang. Sus bidrager også resten af året, hvor
hun er medlem af distrikt Sydjyllands bestyrelse
og formand for breddeudvalget.
Jeg mødte hende i forhallen, hvor hun var travlt
optaget ved PC’en. Jeg måtte lige høre hendes
program for festivalen. Og hun har travlt!
• Lørdag turneringsleder
• Søndag en bronzeturnering
• Mandag Vinoble Open
• Tirsdag en bronzeturnering
Sus

... her vil den opmærksomme læser nok undre
sig, da Vinoble jo også spilles om tirsdagen,
Sus er en fantastisk dejlig strigle, og det synes
gemalen Palle også. Men netop det sidste betyder, at én dag som makkere er nok, og Palle
sendte derfor nødråb ud i hele Sønderjylland for
at skaffe en substitut. Det lykkedes. J
• Onsdag formiddagsbronze og turnering
leder om aftenen
• Torsdag, fredag og lørdag skal hun stå for
begynderfestivalen
Det var materialet til begynderfestivalen Sus
sad i forhallen og finpudsede. Det var vist
pænt svært at koncentrere sig, for venner og
bekendte kom hele tiden forbi for at få en
sludder. Sus har et stort hjerte og snakketøjet
er ofte i 5. gear, så det var helt bevidst, hun sad
lige præcis der.

Bridgeudstyr fra Forlaget

Uanset om du mangler spillekort, meldekasser,
bøger eller andet bridgemateriale, kan du købe
det meste ved informationen.
Hvis enkelte varer skulle være udsolgt, sender vi
det uden forsendelsesomkostninger i midten af
uge 29. (Gælder kun for private - ikke for DBf-klubber.)

Sidekongen Mollerjep
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af Henrik Kruse
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7
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-22af et
forventningspres. Henrik klarede det dog fint, og
KBT432
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KT873
spil. Først skal vi dog se et spil fra næstsidste
3
runde, hvor det så ud som om chancen for sejr
var forpasset:
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Nørgaard

1#
4¤
4ut		
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Udbetalingen på spillet lå længe og svingede,
idet der som antydet var en meget lang tænkepause fra Nord inden den afsluttende pas. Vælger
Nord at sætte kontrakten i 6#, hvor hun vidste,
de havde 8-kortsfit, går den en bet, og taksten er
-11 på tavlen. Passen til 6< var perfekt og gav
en ren top og 22 point til N-S.
John og Henrik havde gennem turneringen
aldrig været højere oppe end nr. 2, men det gælder jo som bekendt også ”bare” om at føre når
dommerens slutfløjt lyder:
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Kongen af sideturneringerne: John Møller Jepsen t.v.
her med Carsten Sørensen

Ævl og bævl om hjerner
					

af Charlotte Koch-Palmund

Tankeoverførsel i bridge?
På videnskab.dk har jeg læst, at det er lykkedes,
at lave forbindelse mellem et menneskes og en
rottes hjerne. Ved hjælp af signaler fra menneskehjernen, lykkedes det at få den bedøvede
rotte til at vippe med halen.
		Forsøgets resultater tegner et billede af, at det
i fremtiden ikke vil være urealistisk at kombinere
forskellige arters kvaliteter.
		Prøv at forestil dig, at du kunne få din hunds
høresans, uden at få dens lange ører med købet.
Eller du kunne være lige så god til golf som
Thorbjørn Olesen, fordi din hjerne kan kobles
til hans, mens du spiller.
		I artiklen fremhæves som fordel, at det for
eksempel kan blive nyttigt blive nyttigt i forbindelse med efterforskninger, hvor mennesker kan
benyttes sig af en hunds lugtesans.
		Men jeg ser det som den allerstørste fordel,
at man i fremtiden måske kunne bringes til at
forstå, makkers mærkelige meldinger. J

Hjernestørrelse
Mennesket er, specielt i egne øjne, langt det mest
intelligente væsen på Jorden. Men det er ikke
ensbetydende med, at vi også har den største
hjerne. Som denne liste viser, er vi faktisk ikke
engang med i top 3.
1. Kaskelothval _ hjernen vejer 7,5 kg. Kaskelottens hjerne er den største og mest avanceret
opbyggede hjerne man kender. Den er endda
mere kompliceret end en menneskehjerne.
2. Elefant _ hjernen vejer 5 kg. Elefantens meget store hjerne er hjemsted for en usædvanligt

veludviklet hukommelse.
3. Øresvin _ hjernen vejer 1,7 kg. Øresvins
hjerner er faktisk større i forhold til kroppen end
menneskers hjerner er. Det er derfor ikke underligt, at det er de mest brugte delfiner til dressur.
Andre hjernestørrelser:
Menneske _ hjernen vejer 1,4 kg. Trods menneskehjernens relativt beskedne størrelse kan den
udføre ekstremt komplicerede funktioner.
		Kamel _ hjernen vejer 680 g. Hjernestørrelsen
er ikke imponerende, men alligevel kan kameler
overleve i nogle af Jordens mest ugæstfrie egne.
		Bavian _ hjernen vejer 140 g. Bavianer har
relativt små hjerner i forhold til kroppen, og
selvom de lever i et kompliceret socialt system,
er de ikke så gode til at løse opgaver som mange
mindre aber.
		Vaskebjørn _ hjernen vejer 39 g. Vaskebjørne
er dyreverdenens absolutte mestre i såvel indsom udbrud. Efter sigende kan nogle vaskebjørne
endda åbne kombinations-hængelåse.
		Huskat _ hjernen vejer 30 g. Der skal ikke
meget hjerne til for at udvikle sig til en effektiv
jæger, der kan klare sig i næsten alle miljøer, hvis
den kommer ud i naturen.
		Kanin _ hjernen vejer 12 g. Med en kropsstørrelse, der svarer nogenlunde til mange katte,
er det fristende at tro, at en kanin så er 2½ gang
dummere end en kat, men hjernens størrelse og
intelligensen har ikke nødvendigvis noget med
hinanden at gøre.
		Frø _ hjernen vejer 0,1 g. Det mest utrolige er,
at noget så småt, både kan styre kroppens forskellige funktioner og for eksempel parringsadfærd
og jagtteknik.

Brix er striks
En snak om systemkort
af Ole Berg Kristensen
Chefturneringsleder på dette års
festival er Jens Brix Christiansen.

Det havde været en meget positiv
oplevelse,
idet
stort
set
alle
deltagere havde to udfyldte kort.
Jens mente, at dette skyldes, at
spillerne er godt opdragede fra de
lokale klubber.
Jeg spurgte lidt ind til, hvordan
reglerne i praksis bliver håndhævet
fx her på bridgefestivalen. Det var
så en fejl. 

Jens er en af vores allermest erfarne
turneringsledere, han er international turneringsleder og formand
for turneringskomiteen. Jens kan
bridgelovene udenad. ”Det er klart”,
siger han selv, ”det er jo mig, der
har skrevet dem.”
Jens kan også samtlige retskrivningsregler udenad, og er i den
sammenhæng på det strengeste
forment adgang til bulletinrummet.
Jeg fik en snak med Jens lige efter,
at han havde været rundt ved
bordene i Bronze B for at se, hvor
mange spillere der havde medbragt
et udfyldt systemkort.

Når Jens skal svare på den slags, så
får man det, han selv ville kalde ”en
fyldestgørende forklaring”. Den lød
nogenlunde sådan her:
”Vores turneringer er seriøse. Hvis
man mener, at man kan møde op til
en DM-finale uden udfyldte systemkort, så er man gået forkert. Hvis et
par ikke har et udfyldt systemkort,
får de ganske simpelt ikke lov til at
spille, før det er bragt i orden. Og
skulle det medføre, at de ikke kan
nå et eller flere spil, bliver det
simpelthen betragtet som om, de er
kommet for sent.”
Alt dette blev garneret med adskillige henvisninger til diverse
obskure §§ og kommissionsudtalelser, som jeg dog vil spare jer for.

Slutresultat DM-Mix A-finale
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
36
36
39
40

Dorthe Schaltz - Peter Schaltz
Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer
Camilla Bo Krefeld - Michael Krefeld
Stense Farholt - Henrik Caspersen
Mette Rolf Larsen - Flemming Poulsen
Rikke Christiansen - Nils Mønsted
Anne Sofie H. Jensen - Villy Dam
Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg
Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg
Birte Eriksen - Uffe Poulsen
Jane Norgren - Lars Søgård Hansen
Birthe Kjær Larsen - Erik Fjord Pedersen
Leise Hemberg - Rico Hemberg
Christina Aalvik - Per Inge Helmertz
Sonja Holmgaard - Jørgen Madsen
Anna Lise Friis - Asger Friis
Tina Ege - Ole Raulund
Bettina Kalkerup - Mikael Velschow-Rasmussen
Katrine Martensen Larsen - Anders Sigsgaard
Pia Knak Jacobsen - Steen Jacobsen
Annette Bjaaland Andersen - John Viggo Nielsen
Pia Larsen - Jan Petersen
Jette Bondo - Lauge Schäffer
Elly Berthelsen - Karl Johan Nielsen
Helle Rasmussen - Bo Lønberg Bilde
Lene Rask Jepsen - Rasmus Rask Jepsen
Tove Nørgaard Pedersen - Holger Christensen
Laina Sørensen - Martin Christoffersen
Bente Bo Christensen - Lasse Bo Krefeld
Anne Marie Schrøder - Olaf Ries
Helle Simon Elbro - Henrik Rübner-Petersen
Susanne Bonde - Søren Justesen
Kirsten Barsøe - Peter Barsøe
Pernille Nielsen - Laurids Christoffersen
Sigrid Nielsen - Børge Larsen
Bodil Haag - Flemming Haag
Kate Kristensen - Niels Kristian Kristensen
Randi Bunke - Mogens Rerup
Jonna Hesselhøj - Claus Klewe
Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen

399
207
182
147
146
129
126
125
119
116
105
101
94
81
80
69
62
57
17
-1
-23
-28
-35
-38
-66
-70
-72
-85
-100
-129
-133
-138
-147
-155
-167
-174
-174
-174
-178
-287

Slutresultat DM-Mix B-finale
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22

Melanie Tylvad - Kristian Tylvad
Anne Grete Svare - Preben Jakobsen
Christina Lund Madsen - Henrik Iversen
Susan Just-Olesen - Michael Hvass Miller
Lone Bilde - Claus Lund
Nina Hartmann - Andreas Marquardsen
Inga Dalgaard - Anders Mølvig
Irene Keller Collet - Jens Theilgaard Hansen
Jytte Dahl - Knud Breum Sørensen
Anne Mette R Schaltz - Brian Skjønnemann
Sonja Beck - Lars Underbjerg
Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen
Susanne Nielsen - Leif Aas Andersen
Eivind Sveinbjørnsson - Gerda Silke Holm
Hanne Nygaard - Johs. Christensen
Maria Rahelt - Jonas Houmøller
Helle Skov - Palle Pedersen
Annette Bjørn Jensen - Michael Ankersen
Trille Meister Plejdrup - Andreas Plejdrup
Susanne Kramhøft - Jacob Øland
Birthe Kinnunen - Veikko Kinnunen
Helle Haas - Lars Kirkegaard Nielsen
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330
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298
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232
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Ginette Blansjaar - Erik Christensen
Karin Risom - Peter Kraunsøe
Anne Marie Frøhlich - Jeppe G Knappe
Ninnie Gøttsche Hansen - Lars Møller Sørensen
Vera Petersen - Torben Sværke
Irene Borre - Asbjørn Borre Rasmussen
Sidsel Goltermann - Uffe Pedersen
Rikke Capion Justesen - Michael Justesen
Else Andersen - Erling Andersen
Bente Mølmann - Bent Mølmann
Lissy Kristiansen - Niels Bræmer
Mariane Ottesen - Morten Jespersen
Kate Reiter - Frank Paaskesen
Else Lentz - Jens Abildgaard Jensen
Sidse Lønborg - Niels Lønborg
Sonja Buchardt - Peter Buchardt
Birthe Hansen - Bent Hansen
Jonna Kjelkvist Larsen - Ib Larsen
Elsebeth Maagaard - John Maagaard
Winni Simonsen - Flemming Jørgensen
Yvonne Henriksen - Karsten Munch
Nell Rindahl - Peter Gallmayer
Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen
Laurence Duc - Stephan Magnusson
Jeanet Normann - Steven Sidelmann Basnov
Eva Ricard - Karsten Vinther
Ruth Harkjær - Herluf Overgaard
Lise Kamp - Torben Rasmussen
Christian Bredal Nielsen - Ellen Bredal Nielsen
Ady Korsholm - Lars Korsholm
Inge Marcussen - Egil Olesen
Helle W. Thrane - Henning V. Mikkelsen
Inge Keiser - Flemming Bybjerg
Mie Bøving - Svend Aage Jensen
Fie Fischer - P H Engelbrecht
Ruth Larsen - Gorm Jensen
Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen
Birthe Iversen - Erik Iversen
Eva Beildorff - Kim Nørgaard Nielsen
Mette Winsløv - Asbjørn Boysen
Lone Rosbæk Bruun - Bjarne Andersen
Inge Smith Nielsen - Ole Smith Nielsen
Elin Oris Larsen - Finn Pedersen
Mette Prior - Niels Hagemann
Rikke Jørgensen - Keld Jensen
Birthe Holm - Jan Holm
Birthe Agersnap - Erik Agersnap
Pia Petersen - Jesper Dickow
Ingelise Meiland - Karsten Meiland
Vivi Petersen - Jan Hausgaard Larsen
Else Udby Olesen - Knud Erik Strandbæk
Tina Gynther - Lars Peter Damgaard
Anne Haber - Erik Madsen
Sussie Rasmussen - Ulrik Stockmann
Ketty Jepsen - Jens Grann
Maja Palmø - Hans Christian Nielsen
Lene Grooss - Harly Pedersen

166
149
119
116
106
96
95
93
83
80
79
50
39
33
32
31
31
27
16
5
0
-23
-28
-33
-33
-37
-42
-56
-56
-65
-66
-73
-75
-108
-118
-128
-138
-164
-164
-168
-192
-204
-231
-245
-251
-259
-262
-282
-291
-292
-351
-377
-394
-395
-406
-493
-641
-694

Sideturneringer
Bronze 3A (50 par)

1. John Møller Jepsen_Henrik Kristensen ................158
2. Klas Bellander_Bertil Hansson ........................... 154
3. Finn Fog_ Hanne Hauge ........................................135

indbyder til

Bronze 3B (24 par)

1. Søren Bune_Søren Cilleborg Bilde .......................178
2. Jesper Vildal_Hans Peder Jensen ......................... 159
3. Tom Kjellerup_Merete Kjellerup ..........................144

Bronze 4A (74 par)

1. Flemming Poulsen_Bettina Kalkerup .................. 371
2. Tine Lind_Jens Meyer ............. .............................278
3. Helle Haas_Jacob Øland ......................................223

Bronze 4B (28 par)

1. Malene Holm Christensen_Jon Brodersen ............83
2. Søren Bune_Tobias Hinz Nielsen ....................... 78
3. Hanne Breyen_Søren Windelin .......................... 77

Sølv 2 (IAF) (20 Par)

1. Tom Nørgaard_Jesper Buus Thomsen.................. 787
2. Bo Højrup_Søren Parbo ................... ................. 459
3. Preben Taasti_Ture Rademacher............................446

					
					

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

Mandag den 8. juli
09.00 _ 18.00 Kursus: Bridgemate og BridgeCentral
09.00 _ 12.00 Juniorcamp					
09.30 _ 22.00 Danish Open kvalifikation			
10.30 _ 14.30 Bronze parturnering 5A+5B		
11.00 _ 18.15 DM damepar 		
		
12.30 _ 21.50 Vinoble Open					
16.00 _ 22.45 Sølv parturnering 3 		
		
19.00 _ 23.00 Bronze parturnering 6A+6B		

Mødelokale
Mødelokaler
Auditoriet
Hal 1
Centersalen
Hal 2
Hal 1
Hal 1

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.

