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Seniorerne tager mange stik
Efter damerne og Vinobledeltagerne er taget hjem eller kastet sig over andre turneringer, er det seniorernes DM der præger Vingsted. Halvvejs i turneringen er Erik
Brok_Mogens Rerup gået i seng på førstepladsen med et solidt forspring, idet de har
scoret imponerende 316 point. Noget efter kommer Albert Nielsen_Tonny Hessel
med 238 og Else og Erling Andersen, der har 197 point i banken. 23 runder a 2 spil
skal torsdag afgøre, hvem de nye danmarksmestre i seniorbridge bliver.
		I den stærke holdturnering, Danish Open, er man nu nået frem til finalen. Kvartfinalerne gav Morten Jepsen, Randers 4.0, Sigdonnemann og Bridgeministeriet retten
til at stille op i semifinalerne. Randers 4.0 vandt komfortabelt over Morten Jepsen, og
Bridgeministeriet vandt en meget tæt og spændende kamp over holdet med det spøjse
navn, Sigdonnemann. Finalen spilles torsdag kl. 10_18 og transmitteres på BBO.
		Tilstrømningen til festivalen er stadig formidabel, og alt tyder på, at også i år bliver
deltagerrekorden slået. Godt vejr, hyggeligt selskab og en masse spændende bridgeturneringer på programmet hver dag. Hvad kan man ønske sig mere?

Danish Open
af Henrik Kruse Petersen

Så er den stærke holdturnering, Danish Open,
trådt ind i den afgørende fase. Efter en alle-modalle-kvalifikationsturnering
gik man onsdag i
29
E9643
gang med kvartfinalerne. Det foregik i Center64 32 spil.
salen bagN/Alle
skærme og over
T7 udfald:
		Kvartfinalerne fik dette
Randers 4.0 _ Hvor er8542
mine babes
KDT5
B72
Morten Jepsen _ Henneberg		
Senior Rød EKDT8
_ Sigdonnemann		
2
Senior Hvid98
_ Bridgeministeriet
EKD4

72_50
81_74
44_77
37_60

Randersholdet
B7vandt begge halvlege,
EKDT9hvorimod
vinderne i de tre andre
8 kampe var bagud ved
halvleg, men fik vendt skuden. Det betød at
B9753
begge seniorlandsholdene
røg ud, og vi skal
B6532
se et par afgørende spil fra de kampe de var
involveret i.
63
		Først et spil hvor Bridgeministeriet, der var
bagud med 21 imp ved halvleg, gjorde det godt
ved begge borde.
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3> viste hjerterstøtte og ca. 6_8 hp (den dårlige
Bergen-støtte). Doblingen af 3> er systemmæssig interessant, idet der er skoler, der spiller den
som udspilsdirigerende, og andre som takeout.
En god aftale kan være at dobling af svage støtter
er takeout og dobling af stærkere støttemeldinger
er udspilsdirigerende.
		Syd lagde sig i 3¤, og det gav plads til at Vest
kunne komme på banen med 4>, som makker
hævede med sin stærke hånd. Kontrakten var
dog håbløs og gik sine to snit på denne vis: <5
ud til <E og en ruder til bonden dykkede Nord.
#8 til konge og es, hvorefter Syd trak ¤E og gav
makker en klørtrumfning. Nord skulle desuden
have stik for >E.
		Ved det andet bord var indledningen den
samme, men efter doblingen af 3> valgte Anders
Hagen i syd agressivt at melde 4¤, hvilket helt
lukkede munden på modstanderne.
		Her kom der spar ud til konge og es, og efter
tre gange trumf kunne spilfører rejse sparfarven
og kridte 11 stik.

syd
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1¤
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Anders Hagen som spilfører

Bridgeforlaget _ din butik

Dramatisk spil
Det næste spil skabte store sving i tre af kampene.
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Denne hånd kan være lidt besværlig i et naturligt
system, specielt hvis man ikke har aftalerne helt
på plads efter fjerdefarvemeldingen 2#. Lad os
se, to af de 27
mest vindende T9643
danske spillere gennem tiderneS/Ingen
melde for lavt:D987
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EB7
Ingen skønhedspræmie forEK654
at stå i 4ut med 12
iskolde stik. Det blev da også
3 promte straffet ved
det andet bord, hvor modstanderne
T963 med et stærkt
klørsystem viste, hvordan det skulle gøres:
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1. 16+. 		
3. Relæ. 		
5. Hjerterfarve.
7. Efter esser.
9. Spørger efter tillæg.

øst

Kasper
Konow

1< 1
1ut 3
2> 3
2# 3
3¤ 7
4ut 9
6ut

syd

Steen
Schou

pas
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pas		
pas		
a.p.

2. Flertydig.
4. Tillæg. 12+.
6. 4-5-2-2-fordeling.
8. Et es af fire.
10.Tillæg/gode hjerter.

Stærke klørsystemer slider på meldingskortene

Slemmen var meldt ved yderligere fire af bordene, så selvfølgelig kan det gøres også med
naturlige systemer. 6ut med 12 stik giver 1440.
Ved to af bordene kom Ø-V dog med 2040! Meldeforløbene var identiske,så lad os se et af dem:
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H.C Graversen tyggede lidt på makkers redobling
og passede efter at have tænkt følgende: ”Jeg
tænkte, at han måske havde meldt 2# på esset
tredje for at få sans’en på min hånd, hvis jeg fx
havde Dxx. Så tænkte jeg over, hvad RD betyder
her: Han har jo lavet GF; han kunne have støttet
en af mine farver; han kunne have meldt sin egen
farve, så RD må vise lidt længde i spar.”
Så efter at have samlet mod til sig, passede
H.C. redoblingen. Makker var gået via 2# med
en sleminteresseret hånd, så han endte med 11
stik = 2040.”
		Mads Eyde passede også redoblingen ud i en
af de andre kvartfinaler og tjente 12 imp på det.
		Efter en længere pause gjorde man sig klar til
semifinaerne, og de skulle udkæmpes således:
Randers 4.0 _ Morten Jepsen
Bridgeministeriet _ Sigdonnemann

Hvis du ligesom mig har undret dig over navnet
Sigdonnemann, så er historien efter sigende den,
at en af spillerne på holdet, Brian Skjønnemann,
var i udlandet og spille en turnering. Efter en
god og ret våd frokost kom han til spillestedet
og skulle angive sit navn til arrangørerne, og
Sigdonnemann var altså, hvad de fik det til. De
har sikkert ikke været så gode til at læse. J

532
KBT2
Vi skal have et par smagsprøver fra semifinalerne. Vi så tidligere H.C. Graversen tjene godt
på, at modstanderne forsøgte at anvise et udspil
med en dobling. Han smagte dog selv den noget
bitre medicin i semifinalen, da han forsøgte at
hjæpe makker til et godt udspil:
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KB432 og da
T5Syd doblede ville
3< søgte majorfarver,
Vest gerne K63
spille 3<-RD. Det
54 forstår man godt,
idet han togK10 stik ved at EBT543
afgive to klørstik og
#E. Taksten var 840, hvilket var betydeligt bedre
D6
betalt end de 11 stik, man tog i 3ut ved det andet
ED87
bord. Her fik Syd også
chancen for at doble 3<,
T9872
men han stod for fristelsen.
72

Rødt skilt
Vi skal se et sidste spil fra semifinalerne. En fredelig 3ut, der dog var ret så hårdt meldt af begge
spillere, fik pludselig en hilsen med på vejen, da
modstanderne lugte blod, efter den forhåndspassede hånd pludselig var i udgang.
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D

1. Ofte ballancerede hænder.
2. Hjerterfarve.
3. 11_13 hp med 2_3 hjerter.

Der kom ¤9 ud til esset i syd og skift til ruder,
der gik til bonden. ¤6 til 10, dame og konge,
blev fulgt af ¤B. <K og nu spar til bordets es.
<E blev trukket, og spilfører bad en stille bøn
om, at en af modstanderne havde haft <Dx fra
en start. Sådan sad det ikke, og det endte således
med fire ned og 1100 ud i stedet for 750 ind,
hvis <D falder ud. En difference på 1850 point
i ellers tæt kamp!
		De to semifinaler endte med en komfortabel
sejr til Randers 4.0 over Morten Jepsen på 88_40,
og en meget smal sejr til Bridgeministeriet på
84_81 over Sigdonnemann. Den sidste kamp var
ekstremt spændende og blev først afgjort i det allersidste spil. Bridgeministeriet var bagud med 3
imp inden dette, men to vundne delkontrakter på
hver led gav ministeriet 6 imp og dermed sejren.
		Finalen i morgen bliver altså mellem Randers
4.0 og Bridgeministeriet. Den spilles kl. 10_18
og transmitteres selvfølgelig på BBO.

Undgå kø i restauranten!

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

Stakkels Sune
af Charlotte Koch-Palmund
De seneste år, har vi haft 3 guldpointturneringer Selvsamme Sune var forbi bulletinrummet med
på programmet. Tilslutningen har mildest talt et spil.
ikke været overvældende, så I år besluttede vi at
3
9642
skære det ned til en enkelt guldturnering. Den
S/ØV K97
blev spillet onsdag med deltagelse af 38 par.
T642
Tidligt i turneringen varskoede jeg Sonja
62
Bech om, at hun skulle levere et spil til
D53
KT
bulletinen. Det var et heldigt valg, da Sonja og
EDB2
T3
makker Thomas Svendsen endte som nummer 2.
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P
3
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1 ruder
P
2 klør
P
KT94
B7653
2 hjerter
P
2 spar
D
B4
RD
a.p.
EDBT86
KDT4
Sune sad øst, og endte i 2 spar-RD. Der kom
D
hjerter ud til D og K og mere hjerter til bordets
Vest
Nord
Øst
Syd
B. Sune spillede nu 2 x klør og 2 x ruder, men da
P
P
1ut
2 ruder
den blev trumfet, startede modspillet en kryds2 spar
3 ruder
P
3 hjerter
trumf. Kontrakten endte med at gå en ned, og det
P
3ut
P
4 hjerter
gav endnu engang -18 til Sune.
D
5 ruder
D
a.p.
Hvis spilfører spiller trumf hver gang, det er
muligt, står kontrakten som et sejl.
I ovenstående spil sad Sonja syd og spillede
mod Sune Groes og Nis Rasmussen.
Parret havde vist ikke helt fået aftalt sansforsvar, for Nord opfattede 2 ruder som naturlig.
Efter 3ut tænkte Sonja, at 4 hjerter måtte være
den rigtige kontrakt i parturnering, selvom
makker havde single, mens Thomas troede
makker havde 5 hjerter og 6 ruder og flyttede til
5 ruder.
Da modspillet startede med ruder til esset og
Sonja Bech
Sune Groes
ruder igen, var kontrakten pludselig oplagt med
hjerter konge i plads. 950 var naturligvis en ren
top til NS, og dermed -18 til ØV.

Bridgerejse
til Cuba og Algarve
Det er en sikker vinder…
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Miriam
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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

Post mortem
Af Charles

Spil 24 og 25 i damefinalens sidste sektion
var interessante. Efter 2 (svagt), X, pas, er
det din tur med EB864 D103 ED D96

Begrænset valg
KT65
AntalResPoint
EKT972
1980 23
11480 11
D73
11450 -11
ED84
92
1420 -23
86
DB
B743
KD65
BT9
86542
B73
543
ET982
EK
Vest
Nord
Øst
Syd
Helle
Lone
Rasmussen
Bilde
1
pas
3
pas
4
ap.
3 = 11-13 og triple
Udspil K til E fulgt af trumf til E, hvor
øst lagde D. Helle gik naturligvis på bordet
på K og kneb i hjerter (dobbelt så stor
chance), og11 stik blev straffet med -11.
12 spillere toppede trumferne mod odds. En
lykkeridder meldte endda slem, og det
kostede stakkels Nadia Koch og mor Ulla 46
point!
25
N/ØV

Hammans regel
24
KD3
Antal ResPoint
V/Ingen B74
2 490 22
K2
2 460 18
KB842
3 430 13
52
T97
2 420
8
EK9865
2
1 300
5
B4
T987653
3 140
1
T53
E7
10 -50 -12
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1-100 -23
DT3
ED
D96
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Øst
Mette
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Anne
Novrup
Rasmussen Thule
2
D
pas*
pas
pas
pas
pas* = ruder
Udspil 6
Efter udspillet var der 12 stik, hvor 4
var en ned.

Syd
Lone
Bilde
3ut

hurtigt

Healere

Sonja Beck er en tryllekunstner til at fjerne
smerter med akupunkturnålene. Leise
Hemberg blev kureret for et ubehageligt
migrænefald, og så tog Leise jo mange flere
stik 
Doktor Marianne kan vi heller ikke undvære.
Marianne har ”raskmeldt” skribentens
Splintfinger. 

Camilla forsørger familien
af Christina Lund Madsen

I dette års DM for mixpar gik bronzen til
Camilla og Michael Krefeld _ far og datter.
Det er nu femte gang, Camilla har trukket et
familiemedlem til podiet.
		Første gang var for ti år siden, hvor hun vandt
DM mix med sin mand, Johan Hammelev. Siden
har hun vundet guld i DM damepar med sin mor
i 2010, bronze i 2011 og nu mixbronze med sin
far i 2013.
		Den eneste, som Camilla endnu mangler at
forsyne med en medalje er lillebror Lasse, men
rygter hvisker, at det er hans tur næste år ...
		Den måske flotteste præstation var dog i 2007,
da Camilla vandt sølv i DM åben par med sin
mand Johan. Bortset fra Dorthe Schaltz er der
ikke mange kvinder, der kan bryste sig af at have
medaljer i åben par.
		Selv om hendes specialitet er parturneringer,
hev Camilla tilmed sin mand op til bronze i den
åbne divisionsturnering i foråret.
		
Bridge som familieterapi
I 2006 var der tung stemning i Krefeld-familien
efter DM åben par. Camilla og Johan lå til
medalje for første gang i åben par, da de i
næstsidste runde løb ind i far og lillebror, der
som de eneste meldte og vandt en 6>, som
resulterede i en ren bund til Camilla og Johan og
en slutplacering på den ærefulde, men rungende
tomme 4. plads.
		”Far var så ked af det, fordi de tog medaljerne
fra os i næstsidste runde på en knibeslem,”
fortæller Camilla.
		Siden er reglerne blevet ændret, således at
familiemedlemmer mødes i de tidlige runder for
at undgå håbløse dilemmaer sidst i turneringen.
Situationen havde jo næsten været mere
problematisk, hvis knibeslemmen var gået ned
og dermed havde sikret sølvet til Camilla og
Johan.
		Hele Krefeld-familien begyndte sammen at
spille bridge i 1997. Far, mor, datter og søn. Af de
fire skilte Camilla sig ud og blev på komettid en

af Danmarks mest talentfulde damespillere. Det
resulterede i en damelandsholdsdebut i starten
af årtusindet, og i de følgende år cementerede
Camilla sammen med Marlene Kirstan (nu Henneberg) parrets plads på damelandsholdet.
		De århusianske piger var i 2006 med til at
kvalificere de danske damer til VM for første
gang i årevis, men et halvt år før VM i 2007
blev Camilla nødt til at melde pas til landsholdet
grundet lykkelige omstændigheder.
		I dag er hun mor til to drenge, og hun har ikke
planer om at gøre comeback, før hendes drenge
er store nok til at spille med deres mor.
Parhajen på spil
Her er et eksempel på, hvordan Camilla kan vride
overstik ud af kontrakter, hvor der ingen er.
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nord

Far Krefeld Jonna Hesselhøj
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1ut
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Udspil: #8
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Camilla

1¤
2¤

syd

Claus Klewe
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Camillas bolstip: ”Man skal huske, at selv om
jeg kan se, at der kun er ni stik, så er det ikke
oplagt for modstanderne.”

Camilla Krefeld er fast inventar på podiet i Vingsted

Sparudspillet gik til esset, og i stik 2 spillede
Camilla en lille ruder hjem til bonden på sin
hånd for at give modspillet indtrykket af, at hun
forsøgte at rejse ruderfarven, i håb om, at de
ville forsøge at indkassere nogle klørstik, som
hun kunne trumfe og kaste ruder på.
Der er selvfølgelig den risiko, at man risikerer at åbne for trumfninger både i spar og ruder,
så ifølge Camilla skal man opveje jagten på
overstikkene med risikoen for, at man kun får 8
stik.
Helt efter planen stak Nord op på >E og spillede klør til Syds es. Syd tog nu >K og spillede
spar til kongen i bordet, og så var det slut for
modspillet.
		Nu spillede Camilla <D, dækket af <K
og trumfet i øst. Nu fulgte hjerter til esset og
hjerter til kongen, hvor ¤B faldt, og så var der
pludselig den vigtige indgang på bordet, efter
Camilla havde trumfet en klør, hvor bonden faldt
og rejste <T til afkast af en ruder.
Ti stik og en kæmpe top til Camilla og farmand.

Mission accomplie?
I dette års DM damepar måtte Camilla og mor
nøjes med en 4. plads. Camilla har dog endnu en
medaljechance i banken, når hun atter stiller op
med sin mand Johan Hammelev i DM åben par,
som begynder med kvalifikation fredag.
Nu er spørgsmålet, om Camilla forbarmer sig
over lillebror Lasse og slæber ham med på podiet
i DM mixpar i 2014.
Og bedst som vi tror, at Camilla med en medalje til lillebror har forsørget hele familien, så
står hendes unge sønner Nikolaj og Phillip klar
om nogle år til at høste medaljer med mor ...

Bridge-slips og VM bøger
på Hollandsk auktion
Vi har allerede nedsat slips
og VM-bøger fra 250 kr. til 100 kr.
Torsdag – søndag sælger vi det resterende lager:
Torsdag 50 kr. Fredag 40 kr.
Lørdag 30 kr. Søndag 20 kr.
Der er kun et begrænset antal – så skynd dig!
Tilbuddet gælder ikke VM-bogen fra Lille, 2012,
der koster 250 kr. Men vi har stadig en række
engelske bøger til nedsat pris.

Festivalhistorier
af Henrik Kruse Petersen

Langt til stranden
På disse dejlige sommerdage vil de fleste selvfølgelig helst spille bridge, men enkelte kan måske
nok også drømme om at ligge lidt i det varme
sand på stranden. Jeg spottede en dame, der næsten havde løst problemet og fikst havde fundet
sit helt eget stykke med sand her i Vingsted, idet
hun havde fundet håndklædet frem og placeret
sig på beachvolleybanen. Der var masser af sand
og som du kan se rigtig god plads ...

Spiller nr. 3000
Tælleapparatet kører stadig i sideturneringerne,
og i dag nåede vi til spiller nr. 3000. Det var Karen Schultz som bor i Børkop og spiller bridge
i Vejle. Hun fik som de andre ”jubilarer” en god
flaske vin overrakt af DBf. Der er udsigt til at
også denne festival vil slå deltagerrekorden ...

Røde og blå skilte
De fleste har helt styr på de røde og blå skilte i
meldeboksen og bruger dem flittigt hele ugen i
Vingsted. Ude på vejen er der imidlertid også en
del røde og blå skilte, og hvis det er et par år siden
du trak dit kørekort i automaten, kan jeg oplyse,
at de betyder parkering forbudt. Centret jamrer
over ,at bridgefolket holder mange steder hvor det
ikke er tilladt, så kig venligst lige grundigt efter
de røde og blå skilte inden du parkerer din bil.

Turneringsleder!
Sjældent har jeg set så mange turneringsledertilkald i et rum som onsdag formiddag i et af
mødelokalerne. Da stort set alle i rummet gik
rundt med den grønne lovbog, kune jeg dog
godt fornemme, at det ikke var en almindelig
bridgeturnering, der var gang i. Det viste sig at
24 ivrige elever var i gang med at tage første del
af tu.-lederuddannelsen under kyndig ledelse af
Per Egelund, Henning Mikkelsen og Bo Ulrik
Munch. Der blev snakket strafkort, udspil uden
for tur osv., så alle efter dagens undervisning er
klar til at regulere de mest basale fejl ved bridgebordene ude i klubberne. Dagen efter snupper de
fleste af kursisterne det næste modul også, som
indeholder mere komplekse sistuationer.

Hvad laver Henrik?
Jeg overvejede, om der mon her var en alvorlig
sag for turneringslederen. Stod Henrik Kristensen, som du kan se på billedet, virkelig oppe på
bordet og lurede modstandernes kort i en kikkert?
Det viste sig dog, efter nærmere undersøgelser, at
han bare ville have et godt billede af salen med
hjem til Esbjerg. J

Festivalens flotteste negle
Disse negle sidder uden tvivl på Maggie Holgersson, Malmö. Hun er i Vingsted for 4. eller
5. gang. De er fire svenskere fra Malmö, som
fylder bilen og kører de tre timer til Vingsted,
hvor de spiller med hinanden på skift. ”Der er er
skønt her,” siger Maggie, og viser velvilligt sine
flotte dansk-svensk-malede negle frem for den
beundrende fotograf.

Ævl og bævl
					

af Charlotte Koch-Palmund

Kampresultater
En holdkamp i bridge kan ende 67-42 eller 29-7
eller noget helt tredje. En håndboldkamp fx 3124 og en ishockeykamp 4-2, 5-1 eller lignende.
For nylig blev resultatet af to fodboldkampe 79-0
og 67-0! Kampene i den nigerianske fodboldliga
blev spillet på samme tid, og de to ’vinderhold’,
som kæmpede om oprykning, lå inden kampen
a point og med samme målscore.
		Plateau United Feeders scorede alle 79 mål
efter pausen, mens Police Machine kun formåede
at garne 61 gange i løbet af sidste halvleg.

Er musiksmag medfødt?
Er der ligheder mellem folk, som har samme musiksmag? Og ville man kunne lide en anden type
musik, hvis man var født et andet sted i verden?
Der er stor forskel på, hvad vi kan lide _ men
hvorfor egentlig?
		Der ikke findes noget hjerneskanningsforsøg, som kan placere musiksmag et særligt sted
i hjernen, eller som ud fra ens hjerneaktivitet
kan forudsige, om man er til opera eller rock.
Til gengæld er der formentlig en sammenhæng
mellem personlighed og musiksmag.

Et forsøg har vist, at der er forskel på de mennesker, der vælger at spille rytmisk musik på
konservatoriet, og dem, som spiller klassisk
musik. En forskel, som muligvis udspringer af
forskelle i hjernens dopaminsystem.
		Men selvom personlighed og medfødte hjerneforhold kan spille en rolle, er vores musiksmag i høj grad
er afhængig af, hvilken musik, vi bliver præsenteret
for. Vi kan bedst lide det, vi er vokset op med.
		Vores hjerne vil gerne motivere os til at genkende mønstre, så derfor får vi en belønning, når
vi laver korrekte forudsigelser. Det gælder også
musik: Jo bedre vi er til at forudsige mønstre i
musikken, jo mere bliver vi belønnet af vores
hjerne.
		Det betyder, at når vi lytter meget til en særlig slags musik, så kan vores hjerne forudsige
mønstret, og så udløses der en lille smule af
belønningsstoffet dopamin, og vi bliver glade
og tilfredse.

Mads Bugge Andersen
Han blev kendt som drengen Buster i Bille
Augusts serie af samme navn fra fra 1984. Serien
handlede en ganske særlig dreng, Buster Oregon
Mortensen, som var super god til at trylle. Senere udkom ’Busters Verden’ som biograffilm.
Jeg kan tydeligt høre sangen om Buster for mig,
den sangerinden Nanna gjorde til et kæmpe hit.
Det var ikke lige frem skuespillet, der trak i
’Buster’. Mads Bugge Andersen valgte i stedet
at blive skolelærer på Fyn, hvor han også har
hjemme.

Han har gjort det igen
af Peter Lund

Jacob Duschek:
Slutspillet 2013
128 s., hft., 148 kr.
Han har gjort det
igen! Alle spil,
samtlige meldinger
og hvert eneste impsving fra slutspillet
om DM. Forklaringer på alle meldingerne, analyser
af meldeforløb, spilføring og modspil _ og endda
gode råd til spillerne om, hvordan de _ helt logisk _
kunne have gjort det bedre.
		Jeg taler selvfølgelig om Jacob Duschek, der få
dage førend bridgefestivalen i Vingsted, havde DMbogen ”Bridge: Hold DM 2013” dugfrisk klar fra
trykkeren (Thorvald Aagaard). 128 sider i en dejlig
overskuelig opsætning.
		Man kan følge spil for spil og hvert eneste spillede
kort, hvordan begge semifinaler blev vundet sikkert:
Schaltz _ Mønsted 175 _ 108, og Vang Larsen _ Audita
175 _ 108. Og en spændende finale, hvor Schaltz det
meste af tiden havde et lille forspring og vandt 153_132.

En hård game
Lad os følge spil 59 fra finalen:
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Med 12 dårlige hp og frygt for at klørfarven
skulle sidde dårligt, valgte Knut Blakset at passe
til makkers naturlige 3<. Sabine Auken angreb
med to gange spar og #7 til trumf _ et neutralt
kort i farven. ¤9 til damen, kongen og esset.
Mathias Bruun havde luret, at klørfarven sad 5_1
og spillede klør til 9’eren, men Aukens singleton
var <B. På #10 til tredobbelt renonce, kastede
Bruun en ruder og trumfede med <E. Efter ruder til esset og fire gange trumf ville Vest blive
skviset, men Bruun valgte at spille >D _ korrekt
med kongen i Øst og knægten i Vest _ men nu
måtte han en ned.
		Ved det andet bord valgte Lund Madsen at
invitere med 2ut, og Vang Larsen tog imod med
sin fine klørfarve.
		Der kom #2 ud til knægten og kongen, og
Martin Schaltz skiftede til >2 (2./4.). Vest var
den farlige hånd, men Syd manglede stik og
måtte lade løbe til >K. Vest havde ikke flere
spar og skiftede til klør til 9’eren, knægten og
damen. Klør til esset, ¤D til kongen og esset.
Vang Larsen havde stadig kun 8 stik, men han
vurderede at Øst havde fordelingen 6-2-4-1, og
det 9. måtte komme på et slutspil. Han trak >D,
ruder til esset, 2 gange klør, hjerter til knægten
og >7 til Martins >8, hvorefter han måtte give
bordet det 9. stik i spar.
		Det var 10 imp til Vang Larsen, der reducerede
til 114_130 _ men nærmere kom de ikke.
		Jeg må gentage fra min omtale sidste års udgave: Det er en bridgebog som både klubspillere og
topspillere kan få mange timers underholdning
og lærdom ud af. Den kan på festivalen købes i
Bridgeforlagets bogstand i hallen til en speciel
festvalpris på 128,00 kr. (Normal pris 148 kr.)
Du kan også bestille den fra forlaget på tlf. 4847
5213 eller i webbutikken: bridgeforlaget.dk.

Brok ved seniorpar
af Christina Lund Madsen

Jeg har altid haft en svaghed for gnavne, gamle
mænd, så jeg var lykkelig, da redaktør Kruse
satte mig til at dække årets DM for seniorpar.
		Og da jeg tog mig et kig på feltet for at danne
mig en mening om favoritterne, så jeg til min
udelte begejstring, at Erik Brok var at finde
blandt deltagerne.
		En mand med det navn er jo som skabt til
at vinde den disciplin. Og ganske rigtigt. Efter
første dag ligger Erik Brok og makker Mogens
Rerup i toppen af barometeret.
		Blandt de øvrige favoritter udså jeg et par af
mine personlige helte, nemlig sidste års vindere
H.K. Sørensen og Niels Henriksen, som dog får
svært ved at begå sig i brokkonkurrencen.
		Mit bud er, at jyderne vil sætte sig på medaljerne. Udover de to topfavoritter er der nordjyderne Albert Mylius og Tonny Hessel samt
Jørgen Anker Pabst (tidligere Brok-makker) med
Vagn Søndergaard.
		Københavner som jeg er, forsøgte jeg at finde
et par sjællandske favoritter. Her lignede det
bedste bud Jakob Bjerrum_Helge Hesselberg,
men min vurdering viste sig at være på niveau

med mine spilføringer, for parret lå på minus
hele dagen og fik først kæmpet sig op på middel
i de sidste runder.
		Tilbage er Jakob Baden og Erik Skovfoged
Olsen, som plejer at husere i det nordsjællandske
_ og i toppen af baromeret. Parret er ene om at
udfordre jyderne i topstillingen.
		Hvis jeg skal have hjertet lidt med, så hepper
jeg på dameparret Ebba Glud-Gerda Holm, som
er kendt for deres hårde meldinger og bløde hatte.

Albert Mylius - Nordjyllands Sean Connery

Jeg sagde til Brok, at jeg gerne ville høre om en
rigtig juniormelding, så i pausen gav han mig
pligtskyldigt denne hånd:
#74 ¤EK9754 >EK84 <8

Efter tre passer er det din tur. Som Brok spurgte
mig: ”Hvad åbner du med i DM seniorpar?”
		Nu har jeg af flere grunde aldrig spillet seniorpar, så jeg havde ikke fantasi til andet end
1¤. Det fik jeg ikke meget street credit for hos
Brok, som havde åbnet med 4¤:
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Den blev passet rundt, og det havde den effekt, at
modstanderne ikke som de andre borde fik meldt
og støttet i spar, hvilket gør det noget nemmere
at spille spar ud.
		Der kom ruder ud til kongen, Brok trak to
gange trumf og spillede klør til esset og klør
dame rundt, hvor han kastede en spartaber. Det
endte med 11 stik og +17 på tavlen.
Sidste stik på >4
Nu er der sikkert nogle af jer, der tænker ”Det
er altså >7, der giver øl,” men det er altså lidt
skægt at få sidste stik i modspillet på >4, som
Albert Mylius, feltets charmeur og besætter af
en foreløbig 3. plads, gjorde her:

vest
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pas
pas
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Tonny Hessel fandt en giftig 3<-melding frem
i 3. hånd og efterlod nådigt sine modstandere
udoblet i en modløs 3ut.
		Udspillet gik til <K, og Nord fortsatte med
>6, over Vests otter til kongen. Spilfører spillede
hjerter til bonden, dykket i vest og endnu en ruder
fra bordet hjem til >K fulgt af spar over bonden
til damen og kongen i vest, som fortsatte med
spar til sin makkers es. Øst tog <ED og spillede
klør til Nord, som nu spillede hjerter til bordets
es, tog sine to sparstik og spillede hjerter til Vests
konge.
		Tilbage havde Vest nu >54 og spilfører >D3.
Vest kunne nu spille >5 og få den anden zonebet
på >4 til en ren top til Albert Mylius og Tonny
Hessel, som overnatter på 2. pladsen.
		Alle mine forhåndsfavoritter er med i topstriden, men på 3. pladsen har Else og Erling Andersen klemt sig solidt ind, og mit kvindehjerte kan
ikke lade være med at håbe på en mixmedalje.
		Hvis nogen savner det danske seniorlandshold, så har de alle spillet med i Danish Open,
hvor begge hold røg ud i kvartfinalen. De får dog
ikke lov til at træde ind i seniorpar af den grund.

Mogens Rerup og Erik Brok er i godt humør onsdag aften

Rækkemanager – hvad er det?
af Charlotte Koch Palmund
For nogle år siden indførte vi et nyt begreb
nemlig rækkemanager. Rækkemanageren er den,
som bytter kort, men også sørger for alt mulig
andet praktisk. Det kan være at hjælpe med at
dele plancher og Bridgemates ud, og efter
turneringen skal der ryddes op og gøres klar til
næste omgang.
I mandags fik jeg min debut, og jeg kan godt
love jer for, at det er hårdt. Man er på stikkerne
5 timer non-stop. Jeg bøjer mig i støvet for de af
mine kollegaer, som har denne tjans hele ugen.
Derfor var jeg selvfølgelig nødt til at snakke
med vores faste rækkemanagere – Peter
Kejlberg og Christian Sørensen.
Udover Peter og Christian har vi i år 6 andre
rækkemanagers.
Peter deltager i Dansk Bridgefestival som
frivillig på 4. år. Han er her, fordi det er rigtig
hyggeligt, og så er det dejligt at gense både
personale og spillere. Sidste år lokkede han
vennen Christian med.
Jeg spurgte, om jobbet er blevet hårdere eller
nemmere med årene, og det er blevet hårdere,
blandt andet fordi, deltagerantallet stiger hvert
år.
Tidligere havde man som rækkemanager nogle
dage med 2 vagter, men fra i år er det en vagt pr.
dag. Man er simpelthen helt mørbanket efter 5-6
times ræseri. JO, det kan jeg godt genkende fra i
mandags.

Christian Sørensen og Peter Kejberg
Sidste år kom Christian på en ide, som kan lette
arbejdet en hel del. De snakkede om det, og da
de mødte op i år, var ideen blevet til virkelighed.

Det betyder rigtig mange sparede skridt for
rækkemanagerne, hvis de ikke skal rundt om
bordene, for at samle kortene ind. Så derfor vil
det være fantastisk, hvis I lægger kortene på
Christians ide 
I øvrigt har jeg en bøn fra alle vores rækkemanagere – ryd op efter jer, inden I forlader
spillelokalet. Efter onsdagens formiddagsbronze
ryddede Peter og Christian op i 3 kvarter.

Endeløse baner af kort deles ud

Stillingen i DM Seniorpar
efter første dag
1

Erik Brok - Mogens Rerup

316

25

Kurt Boysen - Jens Kjeldsen

-10

2

Albert Mylius Nielsen - Tonny Hessel

238

26

Keld Larsen - Poul Larsen

-19

3

Else Andersen - Erling Andersen

197

27

Jakob Bjerrum - Helge Hesselberg

-25

4

Niels Henriksen - Hans Kristian Sørensen

194

28

Jørgen Solsig Nielsen - Svend Pedersen

-39

5

Svend Aage Thorsen - Mogens Hansen

183

29

Birthe Kjær Larsen - Asger Friis

-50

6

Erik Skovfoged Olsen - Jakob Baden

159

30

Bodil Schrøder - Jens Brix Christiansen

-53

7

Leif Rømer - Peter Braid

135

31

John Hansen - Knud Erik Christensen

-55

8

Bjørn Jespersen - Paul Kriser

102

32

Gorm Christensen - Poul Nersting

-59

9

Else Waage - Ole Kofoed

86

33

John Viggo Nielsen - Kurt Rasmussen

-60

10

Poul Bo Madsen - Jørgen Priess

85

34

Ebba Glud - Gerda Silke Holm

-62

11

Vagn Søndergaard - Jørgen Anker Pabst

66

35

Tove Pihl - Inge Nielsen

-77

12

Jens Fynboe - Ole Vøgg Veje

63

36

Else Lentz - Preben Knudsen

-84

12

Bjarne Andersen - Søren Asger Petersen

63

36

Birthe Hansen - Bent Hansen

-84

14

Olaf Nielsen - Hans W. Hansen

61

38

Marius Lyhne-Knudsen - Mogens Boysen

15

Mona Grethe Olesen - Jens Toft

58

39

Birgit Nellemann - Steffen Lauge Pedersen

-101

16

Jens Trønning - Stig Bryde Andersen

56

40

Thordis Skjernaa - Børge Nielsen

-104

17

Ole Vinberg Larsen - Finn Caspersen

44

41

Peter Würtz - Thomas Würtz

-112

18

Jens Greisen - Henrik Sattrup

43

42

Hans Graversen - Hans Werge

-118

19

Preben Mohr - Olof Malmros

41

43

Hanne Christensen - Steen Løvgreen

-119

20

Mogens Bak - Torben Andersen

24

44

Inge Smith Nielsen - Ole Smith Nielsen

-128

21

Steen Yde Christensen - Ejler Ejlersen

19

45

Ellen Nielsen - Karen Ebdrup

-141

22

Inge Lise Kofoed - Bjarne Andersen

17

46

Kaj Andersen - Jørgen Henius Mellergaard

-178

23

Peter Madsen - John Maagaard

10

47

Ole Adelkvist - Flemming Bybjerg

-219

23

Bodil Haag - Flemming Haag

10

48

Birgit Brix - Erik Madsen

-290

-88

Sideturneringer
Bronze 9A (90 par)

1. Otto Dahl - Søren Frandsen........................................451
2. Helen Holm - Laina Sørensen................................... 364
3. Kirstine Purup - Susanne Nielsen .............................363

Bronze 9B (76 par)

1. Kirsten Rasmussen - Thorvald Rasmussen................331
2. Wiola Rasmussen - Flemming Rasmussen............... 250
2. Jonna Hesselhøj - Kirsten Filtenborg ........................209

Bronze 10A (54 par)

1. Edwar Malan - Anders Mølvig ................................. 281
2. Thomas Svendsen - Kim Nørgaard Nielsen. ............207
3. Kaj Brun - Peter Enevoldsen ....................................135

Bronze 10B (46 par)

1. Poul Kelså - Vivi Kobylecki .....................................189
2. Ole S- Rasmussen - Kirsten Stampe Rasmussen ... 129
3. Lotte Olsen - Hanne Kruhl Parner ........................ 125

ArbejdsmiljøEkspertens cup (14 par)

1. Karen M. Sørensen - Inge Mikkelsen ........................ 37
2. Lars K. Nielsen - Martin M. Mknudsen. ....................32
3. Morten Larsen - Henrik Demant ...............................26

Sølv 5 (48 Par)

1. Erik Udsen - Poul Frederiksen ................................ 238
2. Ole Fenger - Steen Mikkelsen ................................. 229
3. Hakon Jørgensen - Christen K. Christensen .............225

					

indbyder til
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.

Guld 1 (38 Par)

1. Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen .............................. 252
2. Sonja Beck - Thomas Svendsen ............................ 149
3. Rasmus Damm - Lars Peter Damgaard.....................132

Dagens program

Torsdag den 11. juli
09.00 _17.00 Turneringslederkursus modul 2		
10.00 _ 18.00 Danish Open finale				
10.00 _ 14.00 Bronze parturnering 11A+11B		
10.00 _ 17.00 DM seniorpar					
11.00 _ 17.45 Sølv parturnering 6 		
11.30 _ 18.00 Begynderfestival				
15.00 _ 19.00 Bronze parturnering 12A+12B		
20.00 _ 23.45 Vejleturnering (bronze drop-in 13)

Mødelokale
Centersalen
Hal 2
Hal 1
Hal 2
Mødelokale
Hal 2
Hal 2

