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Solskin over Vingsted og bridge overalt

Centret summer af spænding, hygge og koncentration. Der spilles bridge i hver en
krog, og alle er optaget af at ramme optimalkontrakterne og tage en masse stik.
		I DM for damer er man nået godt halvvejs og Susanne Buus Thomsen_Leise
Hemberg har lagt sig i spidsen af feltet. Ulla Korre Pedersen_Nadia Koch, mor
og datter, ligger på andenpladsen efterfulgt af et andet mor-datter-par: Bente
Bo Christensen_Camilla Bo Krefeld. Medaljetagerne skal findes i morgen.
		I Vinoble Open er der jo igen rekorddeltagelse, og denne gang slås hele 102
hold i den store Monrad-turnering om de flotte præmier. Også denne turnering
afsluttes i morgen. I spidsen ligger holdet Cajs foran Galoscherne og Thomsen
og medhjælpere.
		I den stærke holdturnering, Danish Open, er man også ca. halvvejs, og i spidsen er Senior Hvid, Randers 4.0 og Morten Jepsen. De otte kvartfinalister bliver
fundet i morgen aften omkring kl. 22.

Danish Open i gang
af Henrik Kruse Petersen

Kvalifikationen i Danish Open blev sat i gang
mandag morgen. Holdturneringen er åben for
alle, men retter sig primært mod divisionsspillere eller andre, der synes, det er sjovt at få en
masse modstand ved bridgebordet. Der deltager
14 hold, der spiller 12-spilskampe alle mod alle,
så det bliver til ikke mindre end 156 spil over
to dage inden kvartfinaledeltagerne er fundet.
		At bridge er svært også på dette høje niveau,
skal vi her se en række eksempler på. Det er ikke
på nogen måde for at hænge de dygtige spillere
ud, men blot for illustrere, at problemer som dem
vi andre dødelige har svært ved at løse, også kan
give masser af grå hår i hovedet på eksperterne.
Brændt slem
Ude i solen sad en flok jyder fra Team Aarhus
og gjorde op. De diskuterede nedenstående spil:
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Rasmus Damm og Steffen Wich diskuterer slemteknik

2¤ var Fjerde farve og 4< fastlagde trumf-farven. 4>, 4¤ og 4# cuebids. 4ut var efter esser og
5< viste 1 es, hvorefter Øst lagde sig i udgang.
Vest ville jo frygtelig gerne vide, om Øst havde
#E eller >E, men havde svært ved at læse problemet med sikkerhed. Fra Østs synsvinkel så
det ud som om, der manglede 2 esser.
		Ved det andet bord valgte Jes Bank i vest i
samme sekvens at melde 4ut efter esser i stedet
for et cuebid i 4#. Han fik nu svaret 5¤, der viste
2 esser uden trumf dame, og var nu ”tvunget” til
at melde 6<. 12 stik ved begge borde.
		Slemmen var kun meldt og vundet ved tre
borde. Ved ét bord var man i 6ut og ved et andet
i 7<, og begge spilførere gik bet.
Kikset modspil
I næste spil gælder det om at have signalerne i
orden mod 3ut, når spilfører tvinger modspillerne til at kaste mange kort af. Det havde seniorlandsholdsspillerne i teorien, men i praksis
kiksede det lige til sidst. Du kan se fordelingen
i næste spalte og får meldingerne her:
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Nord inviterede med >6, der gik via 5’eren og
10’eren til >D. Vest trak nu 6 gange spar og kastede selv to hjerter
ruder. Syd bekendte
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Syd syntes, han var for god til at gå ind med 1ut,
og valgte i stedet at doble. Steen Møller i vest lugtede blod og smækkede til alt, hvad der viste sig.
Stakkels Nord viste 0_5 hp med 1ut og meldte
derefter 2¤ i håb om, at makker havde noget
med i hjerter efter den indledende dobling. Sådan
forholdt det sig ikke, og 2¤-D var bestemt ingen
dans på roser.
		Der kom >6 ud, og spilfører forsøgte sig med
>EK og ruder til ¤2, der blev overtrumfet med
¤6. Et snedigt skift til en lille klør gik til <D,
og Vest fortsatte med >D, hvor Nord kastede en
klør og Øst en spar. <7 til esset og ¤D igen til
esset. Klør fra bordet trumfede Vest med ¤B, og
Nord fik nu kun et hjerterstik.
		Fire ned og 1100 ud. Det var dog kun et tab
på 7 imp, idet man ved det andet bord var endt i
samme kontrakt, men var sluppet med tre ned.
		En pas til 1ut-D hav givet været billigere, men
det er langt lettere at se bagefter. Havde du også
doblet 1# i første runde med Syds kort?
		Kvalifikationen fortsætter hele tirsdagen, så
har du lyst til at se de skrappe spillere i aktion, så
kig forbi auditoriet i kælderen, hvor eksperterne
prøver at styre de mange drilske fordelinger.

Jens Ove Henneberg vinder 3ut

Ørerne i maskinen
Til sidst skal vi se to spil fra den hidsige kamp
mellem holdet Sigdonnemann og Senior Hvid.
Kampen endte 55_15 i imp til seniorerne, hvilket
er en imponerende omsætning på kun 12 spil.
Allerede i spil 1 var der gang i den:
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Ib Chr. Bank, Peter Schaltz, Brian Skjønnemann
og Steen Møller i hidsig infight

Bridgefondens debut
af Christina Lund Madsen

Det sker af og til, at en menneske med et stort
hjerte ønsker at give noget retur til den hobby,
som har leveret underholdning i timer, dage,
måneder, måske år, i løbet af et langt og lykkeligt
bridgeliv.
		Det har ofte været juniorerne, som har
modtaget støtten, men nogen egentlig fond har
der aldrig været tale om. Før nu.
		Bridgefonden er dannet på privat initiativ og helt
uafhængig af Danmarks Bridgeforbund. Tanken
bag fonden er formuleret således i fundatsen:
”Fonden er en almennyttig selvejende institution,
der har til formål at udvikle, udbrede og
styrke turneringsbridge i Danmark, både som
konkurrencesport og som social aktivitet, ikke
mindst hos børn og unge og hos ældre, og anden
hermed forbundet aktivitet.
		Fonden kan yde støtte til bridgeklubber og
andre sammenslutninger, til bridgehold og til
enkeltpersoner.”
		Fonden blev stiftet 1. juli i år af bestyrelsen,
som består af Lida Hulgaard (formand), Christen
Obel (næstformand), Dorte Krak, Jens Auken og
Morten Larsen _ alle bestrider de tunge poster i
erhvervslivet og har et bankende bridgehjerte.
		DBf ’s rolle i fonden er at stille sekretariatet
til rådighed for alt det praktiske og derved spare
udgifter til administration, således at alle fondens
midler kan blive uddelt til gavn for bridge.
Snigpremiere
Her under bridgefestivalen har Bridgefonden
snigpremiere i form af bronzeturneringen
tirsdag aften kl. 19.00. Fonden skal godkendes
af Civilstyrelsen, og ansøgningen er først sendt
af sted umiddelbart efter fondens stiftelse 1. juli.
Hvis ansøgningen som forventet går igennem,
betyder det, at fonden på linje med en organisation
som Kræftens Bekæmpelse kan modtage

Undgå kø i restauranten!

Køb spisebillet på forhånd _ kan
købes hele dagen i restauranten
eller receptionen.

donationer i form af arv uden at betale arveafgift.
Så hvis du gerne vil give et plejecenter for fysisk
handicappede meldekasser og kortmapper, så de
kan lære at spille bridge, kan du testamentere et
beløb til Bridgefonden og udtrykke ønske om,
hvem pengene skal komme til gode.
		Det er til enhver tid den siddende bestyrelse,
som afgør, hvad fondens midler skal gå til.
Bestyrelsesmedlemmerne vil blive præsenteret
nærmere i både Dansk Bridge og på fondens
hjemmeside, når den officielt bliver åben for
bidrag efter godkendelsen fra civilstyrelsen.
Handicapdebut
Men allerede tirsdag aften vil der være mulighed
for at støtte fonden ved at lægge 100 kr. ekstra
i indskud ved deltagelse i bronzeturneringen.
Faktisk er det dobbeltpremiere, da turneringen
samtidig er den første officielle handicapturnering, hvor vinderne er dem, som går mest ned i
handicap _ og ikke dem, som laver flest point. Det
er chancen for at ende foran juniorverdensmestre,
garvede divisionsspillere og klubbens bedste par.
		Formanden for fonden, Lida Hulgaard, som
er en af Danmarks mest anerkendte advokater i
skatteret og tidligere landsholdsspiller, vil selv
deltage i støtteturneringen og indlede med at
fortælle et par ord om fonden.
		Et af kravene til en fond er, at der skal være
100 forskellige bidragydere årligt. Vi håber derfor meget, at så mange som muligt vil deltage i
turneringen, så vi i hvert fald har en chance for
at nå op på 100.
		Som noget særligt vil der blive trukket lod
om et rejse fra Reinholdt Bridgerejser (tak for
støtten) blandt samtlige deltagere i feltet. Vi ses
i aften!

Bridgerejse
til Cuba og Algarve
Det er en sikker vinder…
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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

Besøg BBO-standen
I forhallen er der hver dag åben i BBO-standen,
hvor man kan få hjælp til at komme i gang med
at kigge og spille bridge på Bridge Base Online
(BBO). Kig forbi kl. 15_17 og få alt at vide om
de fantastiske muligheder, der er ved at bruge
de gratis faciliteter på BBO. Friske folk fra DBf
venter kun på dit besøg ...

Fra junior til senior
Mathias Rohrberg er netop blevet for gammel til
at være junior og sagde pænt ”farvel” til alle juniorerne ved det seneste DM for juniorhold. I dag
fik han så debut på seniorlandsholdet! (hvor man
normalt skal være over 60 år). Sagen var den, at i
holdturneringen Danish Open blev en af spillerne
på det ene seniorlandshold utilpas, og Matias trådte
til med øjeblikkelig varsel. Noget af en lynkarriere
som seniorlandsholdspiller for en 25-årig!

Deltager nr. 1000
Hvert år tæller vi de spillere, der møder op i
sideturneringerne, og for hver 1.000 vi runder,
kvitterer vi med en flaske vin.
		I mandagens første bronzeturnering rundede
vi det første tusinde, og det blev Martin Duus
fra Strandhuse Bridgeklub, der blev den heldige
spiller, der fik flasken.
		Det er kun anden gang Martin deltager i
festivalen. Første gang var for 2 år siden, men
direkte adspurgt oplyste Martin, at det bestemt
ikke var sidste gang.

Husk, hvis du har tjekket ud
Rikke Capion Justesen havde pakket kufferten
og taget den med fra værelset. I skyndingen fik
hun ikke afleveret nøglekortet, og i en pause i
Vinoble Open skulle hun hente noget på værelset.
		Hjernen var fyldt med bridge og alt om udtjekningen var glemt. Så i med nøglekortet og
ind på værelset. Det vides ikke, hvem der var
mest pinlig berørt _ Rikke eller den nye mandlige
beboer, som kun var iført underbukser. J

Fra smæk til sølv
af Christina Lund Madsen

I 2007 blev Charlotte Schwarz-Rosman ringet
op af sin gamle håndboldven Jesper Kampmann,
som desperat manglede en substitut og svagt
huskede, at Charlotte havde spillet noget
selskabsbridge i deres håndboldfortid.
I bilen fik hun lige repeteret det væsentligste _ es
4 point, konge 3, dame 2 og blev så smidt direkte ind
i løvekulen i Blaksets Bridgecenter.
		Det var intens kærlighed fra første stik. Charlotte
blev opslugt af ambitioner og spurgte en af klubbens
bedste spillere, Jan Mayer, om han ville bruge en sæson
på at være hendes mentor.
		Han sagde ja, fordi det lød som et sjovt
eksperiment at se, hvor
meget Charlotte kunne lære
på et år.
		I søndags trådte de
sammen op på skamlen med
sølvmedaljer om halsen i
årets DM for mixed par, kun
overgået af de legendariske
Schaltz’er.
		Det sker ikke tit, at en
spiller på fem år går fra
at være ren begynder til
sølvvinder i mix. Men
Charlotte har en lidt atypisk
tilgang til bridge, som
måske er grunden til hendes
hurtige succes:
		”Jeg er en glad gris, som ikke er bange for
at tabe, så meget hurtigt meldte jeg mig til alle
mulige turneringer og stillede op til smæk frem
for at gemme mig i klubben. De tæsk har jeg lært
rigtig meget af.”
		Jeg spørger, hvor meget tid hun bruger på
bridge. ”Psykopatisk meget,” svarer hun med
alvorlige øjne.
		Udover den ugentlige klubaften, damedivision
og alle de turneringer, hun kan komme i
nærheden af, så spiller Charlotte på BBO hver
dag. Nogle gange i timevis.
Knib mændene
Charlotte følger også meget med i, hvad
topspillerne gør. Før kvalifikationen spurgte

hun den unge juniorlandsholdsspiller Signe
Thomsen, om hun havde nogle gode tips.
		”Jeg er skræmt fra vid og sans over hende. Jeg
har prøvet at spille mod hende i damedivisionen,
og jeg er vild med hendes attitude. Hun har bare
sat sig for at vinde.”
		Og Signe svarede da også i vanlig selvsikker
stil: ”Charlotte, i mix kniber man altid manden.”
Så hver gang Charlotte skulle slå en knibning,
fulgte hun Signes råd. Og det var rigtigt hver
gang.
Charlotte er en meget energisk dame, som fejrede
sølvet på behørig vis. Først ude i byen hos veninden
Margrethe Rykov, da hun hørte,
at dameholdkammeraten Pia
Jakobsen boede med sin mand i
en hytte langt ude i skoven. Da
hun efter et par forsøg fandt den
rigtige hytte, vækkede hun Pia
og Steen og fik dem til at åbne
en flaske rødvin. ”Jeg synes, jeg
skulle fejres lidt,” siger Charlotte
med et grin.
Men hun havde ikke lige
tænkt over, hvordan hun skulle
komme fra ødemarken tilbage til
Vingsted, så hun smuttede fra Pia
og Steen og fandt (igen efter et
par forsøg) tilbage til Margrethe,
som hun jog ud af sengen og blidt tvang til at give
et lift tilbage til Vingsted.
		Når hun har tid mellem bridgeturneringerne
arbejder 47-årige Charlotte som selvstændig
kommunikationsrådgiver. Efter barn nummer
to solgte hun sin andel af et PR-bureau for at få
mere tid til familien. At begynde at spille bridge
er måske ikke lige vejen frem, hvis man har det
mål... Men Charlotte er for længst fortabt.
		Jeg spørger, hvad hendes ambitioner er efter
sølvmedaljen.
”De er altså til fulde indfriet,” siger hun med
et grin og tilføjer: ”Hvis jeg bare hvert sæson
kunne sige: ’I denne sæson har jeg været bedre
end den sidste.’”

Ævl og bævl
					

af Charlotte Koch-Palmund

Masser af skæg i Tyskland

Omkring 100 skæggede deltagere mødes
hvert år i den internationale skægkonkurrence
i den tyske by Pforzheim, hvor stort set alle
tænkelige typer af skægvækst er repræsenteret.
		Ja, det er skæg. Og man må stirre alt det, du
vil, for det er derfor, det er der.
		Der er 18 forskellige discipliner at stille op i,
og deltagerne tager konkurrencen yderst seriøst.
Enkelte har sågar taget deres personlige barber
med til mesterskaberne, så skægget sidder så
præcist som muligt.

Husker du Wilson Kipketer ?
Før Joachim B. Olsen havde Danmark kun én
rigtig atletikudøver: Wilson Kipketer. Han var
landets vidunderdreng. Han dominerede 800
meter-distancen internationalt i et årti og forblev
ubesejret i en treårig periode. Han har løbet 8 af
de 11 hurtigste tider på 800 meter nogensinde
og er flere gange verdensmester.
		Wilson Kipketer er kenyansk født, og blev
først i 1997 dansk statsborger. Han blev samme
år kåret til årets mandlige atletikudøver i verden.
Tre år efter giftede han sig med sin ærkedanske
kæreste, Pernille.
		I august 2005 trak han sig tilbage fra konkurrenceidræt _ og Danmark. I dag bor han blandt
lystyachtejere og Hollywoodkendisser i fyrstedømmet Monaco.

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.)

Dagens vits
ATTORNEY: What was the first thing your husband said to you that morning?
WITNESS: He said, ’Where am I, Cathy?’
ATTORNEY: And why did that upset you?
WITNESS: My name is Susan!

Friske damer
Af Charles

Jeg var naturligvis på plads, da damefinalen
startede. Der skete ikke meget inden frokost,
så jeg listede ned til Vinoble Open med
imponerende 102 deltagende hold.
I hjørnet sad min gode venner Karsten Dorph
og Eggert Cappeln fra Smilets by i
projektørlyset og de havde besøg af to friske
fynske damer.
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Karen Larsen tjekkede esserne med BWM, og
da makker viste 0 esser, stod hun af i
lilleslem! Det var fristende at forsøge at få for
K i stik to, men det var ikke sagen. 12 friske
stik (1370) av!  6 vandt ved 14 borde!

Gerda Holm – Ebba Glud var i vanlig stil på
hat med situationen i damefinalen. N-S er
Mette Novrup og Anne Thule.
Nadia Koch
Nadia
har
godt
gang
i
en
skuespillerinde/modelkarriere i London, men
hun svigter heldigvis ikke Vingstedugen.
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Udspil 10.
D tog første stik. Der er 8 stik ved at spille
på klørfarven, men der fulgte spar til 10 og
D, og efter mere ruder og E var der to beter
til -21. En ned havde givet -10.

Udbrud på et afbud
af Christina Lund Madsen
vest

Susanne
Thomsen

I 1999 kom Leise Hemberg og Susanne Thomsen med til DM damepar på et afbud og vandt
turneringen.
		Siden har de år efter år forsøgt at genindtræde
på podiet, men altid kun lige ved og næsten.
I år lykkedes det ikke engang parret at komme
videre fra de indledende runder på Fyn.
Men lige som i 1999 kom der et afbud, og se
lige, hvem der er gået i udbrud efter første dag
i damernes parturnering:
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Susanne Thomsen kiggede lidt på udspillet. Så
valgte hun trods Syds dobling at lade udspillet
køre til den blanke #D for senere at kaste en
hjertertaber på #E. Det er rigtigt, hvis der er
spillet ud fra #K eller hjerterknibningen går
galt. Aktuelt var det ikke rigtigt, men den gode
slem indkasserede alligevel +18 på barometeret.
		Det så ellers tidligt på dagen ud til, at Kirsten
Steen Møller og Hanne Oht ville stikke af fra
feltet. De havde et tidligt udbrud med over 200
point, men feltet cyklede dem ind i samlet trop
og parret er nu dalet til 4. pladsen.
		Særligt slemmerne var hårde ved de to damer. Se fx dette spil:

Leise havde en migræne lurende efter 1. sektion,
så i pausen fik hun en gang akupunktur af en venlig sjæl. Migrænen forsvandt og pointene kom til.
		I topopgøret mod sølvvinderne fra 2009, Nadia Koch og Ulla Korre Pedersen, meldte Leise
og Susanne en slem, som afgjorde, hvem der
skulle ligge nr. 1 natten over:
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2> multi er noget giftigt stads at forsvare sig
imod, fordi man ikke kender farven og det derfor
kan være meget ubehageligt at melde major. At
melde en slem i defensiven efter en multi-åbning
kan derfor være noget af en udfordring.
		I det aktuelle spil havde Ø-V ikke nogen
aftale om vests pas til 2> doblet. Kirsten Steen
Møller i nord valgte fint at springe til 3¤ på sin
gode hånd, og med 20 hp valgte Hanne Oht lige
så meningsfyldt at spørge efter esser.
		Der kom selvfølgelig #K ud til esset og
trumf, og der var ingen måde at undgå endnu en
spartaber og 17 skæve på baromeret.
		Den opmærksomme læser tænker måske
”Hvor gemmer de regerende mestre sig?” Svaret
er, at Helle Rasmussen og Lone Bilde ligger på
lur på 8. pladsen med 137 point. Parret var lang
tid om at varme op, men dette spil hjalp dem ind
i topstriden:

Kirsten Steen Møller ligger på medaljelur
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Udspil: #E
Leise Hemberg og Susanne Thomsen fører på et afbud
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Atter er de to meldeglade jyske tøser på banen.
Johanne Broe fandt en dobling frem af 1#, og
Thordis Skjernaa valgte at melde 2< frem for
1ut med sin 4333-fordeling.
		Helle Rasmussen havde ikke nogen melding
første gang, da parret spiller Ostot og 1ut derfor
ville være overførsel til klør. Da 2< blev passet
rundt til hende, valgte hun i god parturneringsstil
at strafdoble. Den sad lige i rumpetten.
		Efter #EK og spar til trumf spillede Nord en
lille ruder fra DT3 til makkers bonde og kongen.
Øst spillede hjerter til kongen og hjerter til bonden og Helles dame. Helle tog >D og spillede
hjerter til trumf, og modspillet skulle også have
for >E og <EK. Det lille eventyr kostede 800
og -23 på barometeret.
		Mit bud er, at medaljestriden i morgen vil
stå mellem hovedpersonerne i denne artikel samt
Camilla og Bente Bo Krefeld, vindere i 2010.
Men charmen ved damepar er, at alt kan ske, og
jeg ville nyde at se min spådom gjort til skamme.

Vinoble Open af Charlotte Koch Palmund
Sommer, høj sol, godt humør og 408 spillere var samlet ved hal 2 kl.
12.30. Hawaii-skjorter, sommerkjoler og drømme om sølvpoint, gode
spil og præmier satte dagsordenen for deltagerne i den hidtil største
holdturnering under samme tag i danmarkshistorien
I sekretariatet har der længe været jubelstemning over tilmeldingerne,
som kom ind i en lind strøm.
Vi har dog tænkt, at bronzeturneringerne, som spilles sideløbende
med Vinoble Open, nok ville blive meget små i år.
Da jeg havde taget billeder af den propfulde hal 2, smuttede jeg derfor
in i hal 1 – og WOW – den var næsten fyldt.

Palle Holm Pedersen

Jeg fandt faktisk kun en enkelt hawaii skjorte, men sommerkjoler var
der mange af  Nedenunder kan man se variationen i årets mode.

Sofie Koch-Palmund

Suzanne Wennicke

Pia Mortensen

Hvorfor er Vinoble så populær?
Jeg spurgte mine 4 modeller, hvorfor de spiller Vinoble open
Sofie Koch-Palmund – Vinoble debutant:
Det er sjovt – tror jeg. Jeg vil bare gerne spille bridge.
Suzanne Wennicke – garvet Vinoblespiller:
Vi har været med i mange år. Det er en rigtig skæg turnering. 8-spils kampe er fint, så er det ikke
stress på. Mine holdmakkere er hyggelige, og vi håber på, at fylde traileren op med sølvpoint.
Pia Mortensen:
Jeg spiller med mine sommerferiekammerater. En aften i festligt lag foreslog jeg, at vores hold
skulle hedde Elektrikeren og de vilde stikdåser. Alle var med på ideen, men næste dag ville de ikke,
så nu hedder vi De røde heste.
Palle Holm Pedersen Jeg holder meget af at spille holdturnering. Og i Vingsted er Vinoble den eneste holdturnering, hvis
man ikke vil sidde og kede sig bag en skærm.
Alle modellerne har selvfølgelig også afleveret et spil (af pladshensyn, må I vente med Pias spil til i
morgen).
Først Suzanne Wennicke og Sofie Koch-Palmund
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Efter 1ut åbning fra Suzanne og Marionet-Stayman fra
makker og mand Christian blev kontrakten 4 hjerter.
Vest spillede ruder konge ud til esset. Kontrakten så
mildest talt ringe ud, men Suzanne måtte på med vanten.
Hjerter til damen gik godt, og spar K efterfulgt af spar B
til knibning gik også godt. Spar til 10 og trumf satte Øst
ind.
Øst returnerede ruder til trumf, og herefter fulgte klør til
esset. Øst spillede nu hjerter K til E.
Nu gik det hurtigt – ruder til bordets sidste trumf, to
gange klør og spar es fra bordet. Syd fik hjerter 3 hjem en
passant og ti stik var hjemme.
Ved Sofies bord var kontrakten 3ut i Syd, og udspillet var
naturligvis ruder K til esset. Spilfører spillede spar til
bonde og dame. Sofie tog ruder bonde og prøvede at få
makker ind i hjerter til rudergennemspil.
Hjerter E havde makker ikke, men klør E var lige så godt,
og kontrakten gik to ned

Palle Holm Pedersen gav mig dette spil
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Palle sad Vest og åbnede ballet med 2 spar. Vest gik ind
med 3 klør, og makker doblede negativt. Palle, som godt
kan lide makkers parfume, sniffede godt hen over bordet
og fandt en gylden pas frem.
Modspillet startede med en hjerterhonnør og skift til spar.
Der var ikke meget at gøre for spilfører – kontrakten
måtte to ned – 500 til ØV.

Efter 7 ud af 12 kampe fører Thomsen og medhjælpere. På holdet spiller Jens M Thomsen, Henning
Gerner Mikkelsen, Albert Mylius Nielsen, Zhou Liu. Jeg har en plan om, at disse fire spillere skal
være tirsdagsmodellerne 

Man bliver i godt humør af at læse om Peter Pedal og manden med den gule hat. Det gør man også
af Ebba og Gerda . Se damerne og deres hatte i Charles’ artikel.

Stillingen i Damepar efter første dag

Deltagere i Danish Open
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Susanne Buus Thomsen - Leise Hemberg
Nadia Koch - Ulla Korre Pedersen
Camilla Bo Krefeld - Bente Bo Christensen
Hanne Oht - Kirsten Steen Møller
Jo Hegnelt - Elsebeth Karlsgaard
Vera Petersen - Mette Koefoed
Mette Sand - Sonja Beck
Lone Bilde - Helle Rasmussen
Thordis Skjernaa - Johanne Broe
Bettina Kalkerup - Ketty Jepsen
Helen Holm - Else Waage
Britta Bach - Aase Midholm
Kirsten Vesth Hansen - Jane Norgren
Eva Beildorff - Mona Grethe Olesen
Mette Novrup - Anne Thule
Inge Aagaard - Bente Aagaard
Birgit Jensen - Jonna Astrup
Kirsten Bruun - Helga Madsen
Ruth Kofoed - Connie Hansen
Inga Dalgaard - Ulla Jensen
Jonna Laursen - Sonja Pedersen
Inge Lise Kofoed - Lone Malling
Esther Kristiansen - Inga Sørensen
Grethe Døpping - Helene Illum
Lise Mikkelsen - Anne Marie Enemark
Pernille Jakobsen - Mette Winsløv
Jytte Bangsgaard - Lotte Olsen
Tove Jespersen - Birgit Nellemann
Birte Hertz - Ruth Harkjær
Gerda Silke Holm - Ebba Glud
Karin Birkedal - Lisbeth Fog
Susanne Post - Anne Grete Svare
Anne Lise Alstrup - Merethe Koefoed
Lena Mortensen - Grete Bundgaard
Ulla Porsdal - Inge Haugaard Jensen
Anne Schousboe - Elly Berthelsen
Charlotte Schwarz-Rosman - Annette B. Jensen
Ruth Vesth - Grethe Christoffersen
Irma Holst Pedersen - Birthe Hansen
Vivi Kobylecki - Lene Førgaard
Poula Andersen - Annette Bjaaland Andersen
Lilli-Ann Nielsen - Lis B. Jensen
Marie Tullin - Margrethe Rykov
Susan Just-Olesen - Vibeke Lund
Gitte Søgaard - Anna Lise Hyldig
Ellen Frederiksen - Linda Lok
Inga Lillesø - Thilde Høi
Mona Jensen - Inge Hjermitslev
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Team Aarhus
Lars Peter Damgaard, Aarhus BK
Morten Stege, Aarhus BK
Rasmus Damm, Aarhus BK
Steffen Wich, Aarhus BK
2

Team Santos
Finn Thunbo Christensen, Holte Bridgeklub
Birgitte Thunbo Christensen, Holte Bridgeklub
Michael Rübner Petersen, Ballerup Bridge Club
Henrik Rübner-Petersen, Ballerup Bridge Club

3

Morten Jepsen
Morten Jepsen, Bridgeklubben Nord
Kristian Tylvad, Bridgeklubben Nord
Jes Bank, Bridgeklubben Nord
Flemming Madsen, Bridgeklubben Nord

4

Senior Rød
Geert Max Jørgensen, One-eyed Jacks
Thomas Berg, One-eyed Jacks
Knud-Aage Boesgaard, Storeslemmen
Hans Christian Nielsen, Storeslemmen
Bo Bilde (NPC)

5

Five Club Partyband
Lone Kiær, Young Sharks
Mads Krøjgaard, Young Sharks
Mette Rolf Larsen, Rødovre Bridgeklub
Flemming Poulsen

6

Senior Hvid
Steen Møller, Studenterforeningens BC
Peter Schaltz, One-eyed Jacks
Frederik Mørk, Vejle Bridgeklub af 1951
Steen Schou, Aarhus BK
Bo Bilde (NPC)

7

Bridgeministeriet
Anders Hagen, One-eyed Jacks
Maria Rahelt, One-eyed Jacks
Jonas Houmøller, One-eyed Jacks
Kasper Konow, One-eyed Jacks
Michael Askgaard, One-eyed Jacks

8

Team Appelt
Klaus Appelt
Anneliese Daig
Peter Husum, Søborg Bridgeklub
Martin Skovkjær Nielsen, Søborg Bridgeklub

9

Randers 4.0
Niels Krøjgaard, Akademisk Bridgeklub, Århus
Hans Chr Graversen, Bridgeklubben Nord
Nils Mønsted, Aarhus BK
Jan Pedersen, Aarhus BK
Jesper Buus Thomsen, Odense Bridgeklub
Tom Nørgaard, Aarhus BK

10

Jodle Heimos Cirkus
Heimo Adelsberger, Bridge-Salonen
Laina Sørensen, Studenterforeningens BC
Michael Hvass Miller, Næstved Bridgeklub
Frank Beildorff, One-eyed Jacks

11

Skoma'rdrenge

Stillingen efter 7. runde i
Vinoble Open

Eivind Sveinbjørnsson, Næstved Bridgeklub
Søren Larsen, Rødovre Bridgeklub
Thomas Mørkeberg, Næstved Bridgeklub
12
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Henrik Friis, Næstved Bridgeklub

1 Thomsen og med..
2 cajs

146
139

Sigdonnemann

3 Galoscherne

137

Mads Eyde, One-eyed Jacks

4 Lises drenge

136

Henning Østergård, Fjends Bridgeklub

5 GULDKRABBERNE

131

Ib Christian Bank, One-eyed Jacks

5 Young? Sharks

131

Brian Skjønnemann, Rødovre Bridgeklub

7 Århus

130

Henneberg

8 Skanderborg

129

Marlene Henneberg, Aarhus BK

9 GIVE and take

128

Jens Ove Henneberg, Aarhus BK

10 Rødovre 19

127

Mads Kirstan, Klør 10, Vejle

10 REAL 36

127

Flemming Jørgensen, Klør 10, Vejle

12 Det er GENIALT..

126

Hvor er mine babes

13 De vilde engle

125

Marianne Staal Rasmussen, Young Sharks

14 4BRUCE

122

Bjarke Friis, Young Sharks

14 Four Jacks

122

Henrik Norman Hansen, Klubben af 1929

14 Farlige Frank ..

122

Georg Norris, Studenterforeningens BC

14 Casablanca

122

18 Pigerne

121

18 Gentlemenholdet

121

18 Seje Midtjyder

121

21 Vestenvinden

120

22 ALL-IN UNITED

119

23 Vardenserne

117

23 Østkyst Hustle..

117

23 Team Vedbæk

117

26 FODTUSSERNE

116

27 BBC'erne

115

27 Bridge 83 EJJP

115

27 Falster

115

27 Team Ulfborg

115

27 Djursland

115

32 BIKE

113

33 Bellevue

112

34 medVind

111

35 Rikkes drenge

110

35 Vestjyyderne

110

35 De Røde Heste

110

35 SVIPS

110

39 Holte BC
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39 Stikkontrakter..

108

41 Hesselholdet
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41 Krav til pas r..

107

41 Aarstidens dre..

107

41 GREEN CARD

107

45 Studen på ferie

106

45 Overlægens dis..

106

45 Peter og Co

106

48 The Queens Team

105

48 JUF

105

50 HC's sild

104

50 Næsten juniorer

104

52 Drenge og mænd

103

52 Frans med piger

103

52 KEPI

103
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2 Randers 4.0
3 Morten Jepsen
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8 Five Club Partyband

101
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101

10 Team Appelt
11 Sigdonnemann
12 Team Aarhus

93
84
80

13 Jodle Heimos Cirkus

73

14 Team Santos

69

52 Blandede bolch..

103

77 Pære - Velling

93

56 DAPP

102

81 Køge Høns

92

56 Hirtshals

102

82 Bo & Co

90

56 Det går nok

102

82 OPTIMISTERNE

90

59 Punktering

101

84 SYVSOVERNE

89

59 2XJK

101

85 Kobra

87

61 Team Taber(e)

100

85 Tøserne

87

61 Krydderbollerne
61 Nykøbing

100
100

87 Hjejlen

86

87 Vingsted mix

86

61 Sus & Juniorer..

100

87 Team Bellevue

86

65 På'en igen

99

90 MAKRONERNE

84

65 JOK-team

99

91 Hammerville

83

67 KORT OG GRÅT

98

67 Jellings Evige..

98

92 KAMMERJUNKERNE

82

93 Læseforenringen

78

93 Fjords disciple

78

95 Vi prøver igen

77

96 7200

76

97 Fjandboerne

75

97 Jægerne

75

99 ArosGF

73

67 Kibæk United

98

70 KBC Team

97

70 Riis Jensen
72 Bodils børster
72 Nord-Vest

97
95
95

72 HaJoStAr

95

75 Team Plus Offi..

94

75 Odysseus
77 Krabberne

94
93

77 Oldekolle

93

77 HAVRO

93

100 Ham med hønsene

72

100 Smilets hold

72

102 Cæsars Legioner

55

Sideturneringer
Bronze 5A (44 par)

1. Lars Therkildsen_Christopher Buur .....................186
2. Per Gaunø Jensen_Bo Lisbjerg ........................... 164
3. Rasmus Rask Jepsen_Matias Rohrberg ................163

indbyder til

Bronze 5B (60 par)

1. Vera Nybo Jensen_Inge Lise Nielsen ....................275
2. Ture Rademacher_Christian Colding ................... 226
3. Kurt Pedersen_Jacob Kramer ................................195

Bronze 6A (26 par)

1. Erik Brok_John Møller Jepsen ............................... 95
2. Nadia Koch_Ulla Korre Peders.. .............................76
3. Otto Dahl_Peter Lyon ..............................................71

Bronze 6B (32 par)

1. Asger Loldrup_Marianne Loldrup .......................104
2. Ruth Pedersen_Lisbeth Thrane Jacobsen ............ 92
3. Alice Tukjær_Lilli Hougaard .............................. 73

Sølv 3 (30 Par)

1. Preben Taasti_Lars Møller Sørensen.................... 102
2. Pernille Nielsen_Laurids Christoffersen .............. 93
3. Ture Rademacher_Michael Ankersen......................72

					
					

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

Tirsdag den 9. juli
10.00 _ 17.00 DM damepar					
10.00 _ 22.00 Danish Open kvalifikation			
10.30 _ 14.30 Bronze parturnering 7A+7B		
10.30 _ 17.00 Vinoble Open					
16.00 _ 22.45 Sølv parturnering 4 (IAF) 		
19.00 _ 23.00 Bronze parturnering 8A+8B		
19.00 _ 23.00 Bridgefondens støtteturnering		

Centersalen
Auditoriet
Hal 1
Hal 2
Hal 1
Hal 1
Hal 1

