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Senior-DM og Danish Open afgjort

I de to store turneringer, DM for seniorer og Danish Open, fandt man begge steder
i løbet af torsdagen frem til hvem der skulle øverst på skamlen.
		Seniorernes DM blev efter et tæt parløb vundet af Tonny Hessel_Albert Nielsen med
527 point foran Erik Brok_
Mogens Rerup med 514.
Sidstnævnte par førte en
stor del af turneringen, men
den indbyrdes runde faldt
klart ud til guldvindernes
fordel. På tredjepladsen
BRONZE
GULD
SØLV
kom Preben Mohr_Olof
Malmros med 239.
		I Danish Open blev der
spillet finale hele dagen, og samtlige spil blev transmitteret på BBO. Midtvejs var
det næsten lige, men til slut trak Randers 4.0 fra og fik en komfortabel sejr.
		Fredag er der igen et større rykind af dygtige bridgespillere, idet det i løbet af
weekenden skal afgøres, hvem der skal snuppe de atraktive medaljer i åben par.

Vindere af Danish Open: H.C. Graversen, Nils Møsted, Jesper Duus Thomsen, Jan Pedersen, Tom Nørgaard og Niels Krøjgaard

Seniorduel til sidste stik
af Christina Lund Madsen

Efter at have fulgt de gamle i to dage har jeg
luret forskellen på seniorpar og åben par. Der
er tissepause en gang i timen og en stige op til
podiet. Spændingen i år var i hvert fald lige så
stor som i enhver anden parturnering.
		Mogens Rerup og Erik Brok fortsatte torsdag
morgen deres nådesløse slagtning af feltet og
havde i begyndelsen af 4. sektion en score, som
ville have været nok til at sikre guldet, hvis ikke
det var fordi, de havde fået selskab i front.
		Albert Mylius og Tonny Hessel havde haget
sig fast i Broks livrem, og for hver runde krøb
de nærmere og nærmere...
		Med 11 runder igen havde de to par gravet et
150 point stort hul til feltet. Men så indtraf katastrofen. 43 skæve ud af 46 mulige til Rerup-Brok
i opgøret mod Poul Bo Madsen og Jørgen Priess
var chancen, Mylius og Hessel havde ventet på.
De stak forbi og holdt en snæver føring på 408395, da parrene tørnede sammen i topopgøret.

Erik Brok melder hårdere end nogen anden i
feltet, og det tjener han mange point på. Her
valgte han måske for barskt at åbne med ti hp og
en slatten hjerterfarve. Mogens Rerup sprang til
3ut, som parret havde aftalt som præcis 4333 og
13-15 hp. Brok valgte derfor at korrigere til 4¤
med sin farveorienterede hånd.
		Da bordet kom ned med ¤ED blanke, rystede
Brok lidt på hovedet, lagde kuglepennen lidt for
hårdt på bordet og virkede modløs. Jeg tænkte
lidt på, om det var lidt seniorbluff, for umiddelbart var det ikke helt oplagt, om 3ut var så meget
bedre end 4¤. Hvis hjerterfarven kan løses til en
taber, kan man kaste enten to klør eller to ruder
på #EK og blot afgive tre stik.
		Brok stak udspillet med <E første gang og
spillede hjerter til damen, som holdt stik. Spar
hjem til det blanke es, hjerter til bordet, hvor
kongen kom dumpende. Nu kastede Brok begge
sine klør, før han spillede >2 over den blanke
tier i syd til damen og esset. Tonny Hessel i nord
spillede en ruder retur a tempo , hvor Brok gik på
kongen, som blev trumfet med ¤9. Syd fortsatte
med #B, og modspillet skulle have endnu en
ruder og en hjerter til en for lidt.
Tonny Hessel studerer resultaterne fra topopgøret
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Dødens kys

og Rerup ville ikke give op uden kamp, og nu
begyndte en duel uden sidestykke, hvor begge
par var pisket til at score i hver runde. Aldrig
før har to par været så suveræne i seniorpar. Før
sidste runde var stillingen:
1. Albert Mylius Nielsen - Tonny Hessel
2. Erik Brok - Mogens Rerup
3. Preben Mohr - Olof Malmros

527
509
254

De to toppar havde scoret så mange point, at der
kun var rester at kæmpe om for de næste. Næstesidste spil var en tricky 6#, og de to toppar
sad på hver sin led.
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Der var ingen måde at undgå tre esser og to
sparstik til modspillet. En for lidt og -200, i
parturnering kendt som dødens kys.
		Efter topopgøret var Mylius og Hessel i front
med 432 mod 370 til Brok og Rerup. Men Brok
Preben Mohr-Olof Malmros (bronze) Tonny Hessel-Albert Mylius (guld) Erik Brok-Mogens Rerup (sølv)
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Brok og Rerup er ikke et fast par, så Brok valgte
at tage sagen i egen hånd ved at melde en uvidenskabelig 6#.
		Spillet er lidt tricky, da man gerne vil knibe
i begge de sorte farver, men hvis >B falder ud,
behøver man ikke klørknibningen. Nu er det
jo parturnering, så det føles ikke rart at opgive
sparknibningen, men det er nødvendigt for at
bevare <K som indgang til klørknibningen og
ruderstikkene samt eventuelle squeezechancer.
Brok blev dog aldrig præsenteret for problemet,
da der kom single trumf ud, som hjalp ham med
sparknibningen. Efter at have konstateret, at der
var en sikker spartaber, trak Brok trumf og spillede spar til Østs nier, som returnerede hjerter.
Brok stak med esset, tog >E, spillede klør til
kongen og testede ruderne. Da der ikke var gode
nyheder der, faldt han tilbage på klørknibningen,
som gik godt.
		Ved det andet bord havde Mylius og Hessels modstandere meldt 6# i et næsten identisk
meldeforløb, men her valgte Albert Mylius det
noget bedre udspil fra ¤DTxxx.
		Spilfører valgte at gå på bordet på <K for at
knibe i spar. Selv om kongen var i plads, var der
alligevel en spartaber, og nu røg muligheden for
en klørtaber, så slemmen måtte en ned.
		Det betød, at begge par havde et godt spil i
næstsidste spil. I sidste spil afleverede begge par
100, og samlet betød det, at Albert Mylius og
Tonny Hessel qua deres forspring på 18 point
samlet vandt med 527 mod 514.
Der er kun een vinder
På 3. pladsen kom fynboerne Preben Mohr og
Olof Malmros og spolerede dermed total jysk
dominans. Sidste års vindere H.K. Sørensen og
Niels Henriksen delte 4. pladsen med Svend
Aage Thorsen og Mogens Hansen.
En spændende afslutning på årets seniorpar efter
en usædvanlig magtdemonstration fra de to duellantpar. Det er en af de gange, hvor det næsten er
synd, at der kun kan være en vinder. Men også
kun næsten...

Danish Open-Quiz
Spørgsmål 1:
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2♥ viste et godt hæv til 2♠.
Hvilket gennemtænkt ekspertmodspil kan
forære denne tilsyneladende helt chanceløse
4♠?
Spørgsmål 2:
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Vi er i 3ut på Østs hånd. Efter udspillet tager
Nord sig god tid, inden han lægger en lille
hjerter, som vi stikker med ♥D. Vi spiller ♦6
til ♦D, hvor syd bekender med ♦2 og Nord
bekender med ♦3. Det ser helt håbløst ud. Kan
vi overhovedet finde på noget, der kan give en
vinderchance? (Se svarene på næste side)

Danish Open-quiz – Svar
af Ole Berg Kristensen
Svar på spørgsmål 1:

Svar på spørgsmål 2:
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2♥ viste et godt hæv til 2♠.
Det var Brian Skjønnemann i syd, der havde
glemt at tage sine Ø-vitaminer, og derfor
meldte pas hele rejsen på sit fordelingsuhyre.
Efter udspillet satte Ib Chrsitian Bank i nord
sig til at tænke. Det lignede, at der kun ville
være et klørstik og et hjerterstik til modspillet,
samt de stik de kunne få i trumf. Og for Ib,
der ikke kunne se♠10 i s yd, lignede det at
spilfører kunne dobbeltknibe i spar, så
modspillet kun ville få 1 trumfstik. Et
ruderskift, for at få en trumfning, så ikke
tillokkende ud, da makker næppe kunne have
en indkomst. Men så så Ib lyset; spilfører
kommer jo til selv at spille ruder for at
dobbeltknibe i spar, så det ruderskift har
ingen hast. Kan vi så på nogen måde få
makker ind? Ja, det er da nemt nok: Vi lægger
♥B i stik 1, så kan vi siden hen spille ♥7 til
makkers 9’er, og få vores rudertrumfning på
den måde.
Det var så ikke lige helt sådan det gik. 
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Georgs plan var naturligvis at spille 2♠, hvis
makker havde en firfarve der, og ellers bare
passe makker ud i den forventede 2♦. Da
makker så insisterede på ut, og viste tillæg,
valgte Georg at tage udgangsbonussen med.
Henrik kunne se, at kontrakten absolut ingen
legitime vinderchancer havde, men han satte
sig i modstandernes sted, og fandt en variant
der måske kunne lykkes.
Med en langfarve uden indkomster på bordet,
er det obligatorisk for spilleren uden hold at
markere. Henrik kunne se, at Syd måtte have
doubleton, men han kunne også se, at det
kunne Nord ikke se. For Nord måtte det ligne
en firfarve i Syd. Så Henrik spillede en ny
stor ruder fra bordet, og helt efter planen faldt
Nord fra. Nu var der kun tilbage at sende ♣10
på rundtur, og tage 4 klørstik, 2 ruderstik, 2
hjerterstik og 1 sparstik.
Keine häxerei, nur behändigheit.

Spil bare løs hele ugen
					

af Charlotte Koch-Palmund

For andet år i træk afvikles der begynderfestival
som en del af Dansk Bridgefestival.
		33 seje begyndere havde meldt sig til dette
års begynderfestival, som strækker sig over tre
dage _ torsdag, fredag og lørdag. Årets emner er
mange, så 33 hjerner er nok trætte lørdag aften.J
		Torsdag var der undervisning og lagte spil
om revers (også kaldet 3-trins presser) samt
introduktion til holdturnering. Fredag står programmet på etik, overføring efter 1ut og
introduktion til BBO.

Lørdag sluttes der af med en 36-spils turnering
med barometeropgørelse.
		Stemningen er rigtig god på begynderfestivalen. Der er mange smil og grin. Deltagerne kommer fra hele landet lige fra Nykøbing Sjælland,
Køge og Fyn til Midtjylland og Hjørring.
		Jeg skal lige have et kig på resultaterne fra
torsdag aftens bronzeturnering for at se, om nogen havde kræfter til at nappe en turnering efter
torsdagens program.
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.

Lebensohl
Af Charles
Flittige ”Ænder” 

Torsdag fik jeg et lift med fire fynske
Seniorer, og Søren Asger Petersen fortalte
ganske uopfordret om dette spil fra starten af
DM-seniorpar. Lebensohl er en glimrende
konvention – navnlig når den bruges af begge
makkere, men der er undtagelser 
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Inden udspillet forklarede Øst, at han spiller
med Lebensohl, men det gjorde makker
åbenbart ikke. 
Udspil 5
Søren Asger tog sine 10 stik (180) til +23 med
”røde ører”.

Else og Erling Andersen fra Otterup er i gang
med de planlagte ca. 500 spil. Erling fandt
ikke Double Dummy-modspillet i dette spil
fra Vinoble Open, men Syd gav en blottelse:
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Udspil E. Double dummy betes den med E
fulgt af B, og inde på E underspilles de tre
gamle hjerter, så Vest får en trumfning.
Vest skiftede aktuelt til B til D. 7 trumfet
og K dykket! D til E og 6 til E. 7 til
K og E. B! låste spilfører på bordet!
9 gav beten.

Festivalhistorier
af Henrik Kruse Petersen

Topspilleren Thorvald Aagaard, der har den
kendte hjemmeside www.netbridge.dk, har i
denne uge ikke haft mulighed for at være med til
løjerne her i Vingsted, så han har i stedet brugt
ugen på at give Netbridge en tiltrængt (iflg. ham
selv) ansigstløftning. Tjek selv på nettet, om du
synes om ansigtsløftningen.
Netbridge fået ansigstløftning

Bamsen vandt!
Ved en sølvturnering onsdag aften blev der trukket lod om et hotelophold, og bamsen, der sidder
ved et oversidderbord, vandt! På vegne af bamsen sagde den engelske turneringsleder David
Stevenson pænt tak for præmien. Han sagde, at
bamsen havde scoret bedre på det sidste, og at
den håbede en dag at vinde en turnering. Indtil da
ville den dog se frem til det fine hotelophold.
		Da der var grinet færdigt, trak man en ny
vinder blandt de deltagende spillere.

Læsrbrev i Femina
I ugebladet Femina var et af spørgsmålene
i brevkassen for nylig: ”Hvordan finder jeg
kærligheden?” Svaret lød i kort form således:
”Begynd at spille bridge”

Det viser bare 13 kort
I en bronzeturnering blev der åbnet med en stærk
klør, og næste hånd gik ind med en destruktiv
1#, der var blev forklaret som visende 13 tilfældige kort. Der blev meldt færdig, og spillet gik i
gang. Da der manglede fire kort at spille sagde
sparindmelderen ”Hov jeg mangler et kort.”
Kortet lå stadig i mappen, og han var altså startet med kun 12 kort, hvorefter spilfører med et
meget stort glimt i øjet sagde: ”Misinformation!”

Professionel?
Den verdensberømte og flerfoldige bronzeturneringsvinder, sidekongen John Møller Jepsen
fra Esbjerg, er muligvis blevet professionel. Jeg
oveværede nemlig, da DBf ’s Peter Jacobsen,
som havde spillet med ham aftenen før, kom og
betalte for det ved bordet i en senere turnering.
Det viste sig dog, at beløbet der skiftede hænder
kun var 5 kr., så måske skal Mollerjep ikke sige
sit normale job som pædagog op endnu.

Tilløbsstykke
En kæmpe kø på gangen gjorde mig nysgerrig.
Delte generalsekretæren mon autografer ud, eller
hvad foregik der? Det viste sig, at folkene, der
skulle transportere skærme, havde ramt den ene
del af døren, så låsen ikke kunne åbne. Ivrige
bronzespillere måtte derfor forsøge at nå frem
til de grønne borde gennem den smalle passage.

Venskab på BBO
En aften i foråret 2009 loggede Bent Andreasen,
71 år og pensioneret folkeskolelærer, sig ind
på BBO og kom til at spille med en dame fra
Spanien, som hed Rosa.
		”Jeg var begyndt at lære spansk på det tidspunkt, så jeg stillede hende nogle spørgsmål, og
vi talte sammen. Næste aften havde hun gjort
mig til ven og spurgte, om vi skulle spille igen,
da jeg loggede på. De sidste fire år har vi spillet
sammen hver eneste aften undtaget ferier og
højtider, og jeg har været i Spanien og besøge
hende fire gange”
		For to år siden traf vi to andre mennesker
på BBO, en fra Uruguay, som hedder Raquel
og en der hedder Jose fra Spanien. Vi fire har
nu spillet enkeltmandsturnering de sidste to år
hver eneste aften fra kl. 23 til midnat.

Formiddagens høst
Er man nysgerrig efter hvad en større flok
bridgespillere indtager kl. 10_12, så fangede
jeg resterne på rullevognen i hal 1. Hvad kan
det ikke blive til senere på dagen.

Basketstjernen
af Christina Lund Madsen

Jonas Buur Sinding fik sin basketopdragelse i
Århus-klubben Bakken Bears. Træneren hed
Steffen Wich, og udover at være kendt som
Danmarks hidsigste træner, spiller han bridge
i 3. division.
		Så Jonas blev som resten af holdet tvangsindlagt til (i mangel af bedre) at spille whist i
spillerbussen. Det havde Jonas flair for og tjente
mange penge. På en tur med landsholdet vandt
han et par sko fra en holdkammerat, som så var
nødt til at flyve hjem fra Oslo i strømpesokker.
”Jeg har stadig skoene som minde,” siger Jonas
med et smil.
		Fra 1998-2008 spillede Jonas på landsholdet,
professionelt i USA og Spanien, og samtidig
lykkedes det ham at klemme en uddannelse i
kemi fra Århus Universitet ind mellem de 3-4
timers daglig træning og kampe med klub og
landshold.
		I 2010 stoppede han karrieren endeligt.
”Pludselig gik jeg hjem fra arbejde kl. 16.30, og
hvad skulle jeg så lave?” Men en holdkammerat
ved navn Asger, som også havde været underlagt
træner Steffen Wichs indoktrinering, var stoppet
samme år.
		”Så meldte vi os til et FOF-kursus, hvor vi
havde Mads Krøjgaard som lærer, og han var
flink og rar og god til at lære fra sig. Så blev jeg
hooked på det,” fortæller Jonas.
Deltager i DM for begyndere
Jonas har været i Vingsted siden onsdag. Han
deltager lørdag i DM for begyndere, hvis ellers
hans makker dukker op. Hans kone skulle nemlig
have født for over en uge siden, så Jonas har
vennen Bjarne med som back up, og de barberer
deres handicap grundigt ned ved at stille op i
diverse guld- og sølvpointturneringer.
		Til daglig arbejder Jonas som programmør
med DNA-software, som bliver brugt til
kræftforskning og andre sygdomme. Han har to
børn på 4 og 7 år, som har han sendt i sommerhus
med sin kone, mens han selv spiller bridge.

Sidste år blev Jonas nr. 5 til DM. I år er sidste
chance i begynderkategorien, og selv om Jonas
er beskeden omkring sine chancer, tipper jeg ham
til at være blandt medaljefavoritterne.
		På spørgsmålet om sine bridgemålsætninger
svarer Jonas: ”Jeg ville gerne være startet noget
tidligere. Jeg har jo ikke tid til at spille mere
end en gang eller to om ugen. Jeg vil gerne på
et tidspunkt spille 3. division og måske vippe
Rasmus (Damm, red.) af pinden som Steffens
makker...”
Jonas er med sine godmodige 2.07 ikke til at overse

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

Danish Open
af Ole Berg Kristensen

Finaleholdene
Finalen i Danish Open stod imellem to hold,
der nok for de fleste ville være
forhåndsfavoritter:
Randers 4.0: Niels ”Krøj” Krøjgaard, Niels
Mønsted, Jan ”Gårdsanger” Pedersen, H.C.
Graversen, Tom Nørgaard og Jesper
Thomsen.

Bål & Brand
Der var ild i kortene fra morgenstunden.
I åbent rum startede man med spil 10, hvor
Krøj og H.C. kom til at doble
♣, der
3 er
oplagt. (Og så kom de også lige til at forære
den et overstik.)
I spil 11 var Jonas Houmøller i en 3ut der så
svær ud:

Bridgeministeriet: Maria Rahelt, Michael
Askgaard, Kasper, ”Det lille rare spøgelse”
Konow, Anders ”Boason” Hagen og Jonas
Houmøller.

11
S/Ingen

E974
76
954
EDBT

Og jeg kan allerede nu afsløre, at et af
holdene vandt.

B6
DBT982
83
983
D2
EK4
ET72
K542
KT853
53
KDB6
76

Vest

Nord

Øst

Syd

Anders
Hagen

Krøj

Jonas
Houmøller

H.C.

1♣
Udspil:♥3

2♥

3ut

pas
a.p.

Udspillet gik til ♥9 hos Krøj, der skiftede til
ruder. H.C. i syd fik stikket, og fortsatte med
en ny stor ruder, der også fik lov at holde.
H.C. skiftede tilbage til hjerter, som spilfører
stak. Nu blev de fire klør, de to hjerter og ♦E
inkasseret, hvorefter syd blev sat ind på ♦D,
og måtte spille en spar fra kongen, hvilket gav
spilfører det niende stik.
Jan ”Gårdsanger” Pedersen

I spil 12 var H.C. Graversen, alene i zonen,
udstyret med:
♠EDB98652/♥5/♦10/♣1092
1♠ eller 4♠ i åbningen?
H.C. valgte 1♠, og det viste sig at være lykken
denne gang. Modstanderne meldte lidt hjerter,
men da man nåede til ♠,4 mente de at have
fået vist deres hænder. 4♠ gled uproblematisk
hjem. I lukket rum åbnede man med 4♠, og nu
var modstanderne nødt til at gå i 5♥ for at vise
deres kort. Det førte til et godt offer i 5♥.
Så kom spil 1, hvor Krøj fik lejlighed til at
sige ”tak for sidst”:

N/Ingen

876
52
KDB4
9643

EB
EDBT7
ET53
KT
KD9
K96
986
D752
T5432
843
72
EB8

I spil 2 var der igen lidt grus i maskineriet for
Randers 4.0, der i lukket rum kom til at doble
3♠ der vandt.
I spil 3 tog Krøj to stik mere end spilleren ved
det andet bord. De spillede begge i ut, men da
Krøj spillede to trin højere gik det lige op; to
beter ved begge borde.
I spil 4 var der 13 topstik i ut, men
Bridgeministeriet meldte kun de 12.

Vest

Nord

Øst

Syd

Anders
Hagen

Krøj

Jonas
Houmøller

H.C.

2ut
3♠

pas
pas

3♥
3ut

pas
a.p.
Udspil: ♣2

Nu er der kun 8 stik til spilfører, idet bordet
ikke har nogen indkomst til ♣E. Krøj gav dog
ikke op. Han stak første gang ruder med esset
og tog alle sine hjerterstik. Nu skulle
modspillet være meget præcise med deres
afkast, for ikke at blive slutspillet til at agere
vadesten til det forjættede land. Desværre for
modspillet holdt de alt for godt fast i deres
klør, og det endte med at blive Anders Hagen
der modvilligt måtte sende en klør til bordets
es.

Med åbne kort er det let at se, at man bare
skal tage første stik hjemme, og siden tage
den markerede knibning i klør, for at få ni
nemme stik. ”Krøj” ville dog ikke sætte alt på
et bræt, idet han ville miste to stik, hvis
knibningen gik galt. Han valgte i stedet at
bruge ♣B i stik 1 for at få flest mulige chancer
med. Da den holdt stik, kneb han i hjerter,
men tabte til kongen, hvorefter der kom ruder
tilbage.

I spil 5 havde Randers 4.0 meldt en god
lilleslem, hvor man manglede både Kongen
og Damen i trumf. Men da man havde ti
trumfer tilsammen, var det klart med odds, og
det løste sig da også. De 920 så gode ud,
indtil man ved det andet bord fik spærret sig
selv op i -1400. Med et enkelt undertræk i
mængderabat gav det -1100.
I Spil 6 meldte og vandt begge borde en
lilleslem, der hang på trumf konge i plads.
Spil 7, 8 og 9 var tre ”kedelige delspil”, hvor
der kun blev omsat 16 imp.
Da røgen lettede var stillingen 29-42 i
Bridgeministeriets favør.

Ro på
Anden kvartleg var noget mere rolig, men vi
skal se to spil som Randers 4.0 tjente på.
13
N/Alle

7
EBT2
EKB752
K2
EKT9
DB864
84
K75
T96
43
ED83
B54
532
D963
D8
T976

Her medførte det, at NS ikke med sikkerhed
kunne vide, at de havde 4-4 fit i hjerter. Og da
udgangen er lige på kanten, rent
styrkemæssigt, er det forståeligt, at der blev
solgt ud til 3♠.
Som det ses vinder både
♥ og
4 3♠, og
Randers 4.0 kunne kridte en 11’er på spillet.
I topbridge er det til tider de små marginaler
der kan være afgørende. Vi skal her se et spil
hvor Randers 4.0 tjener 13 imp, uden at være
heldige og uden at der er begået noget man
kan kalde en fejl:
18
Ø/NS

EK
DB
K632
KB854
7543
T82
ET962
8753
E7
DBT8
D2
97
DB96
K4
954
ET63

Vi ser meldeforløbet ved begge borde:
Åbent rum:
Vest

Nord

Øst

Syd

Anders
Hagen

Krøj

Jonas
Houmøller

H.C.

1♦
2♥

pas
2♠

pas
4♥

1ut
a.p.

Igen ser vi meldeforløbet ved begge borde:

Lukket rum:
Vest

Nord

Øst

Syd

Gårdsangeren

Michael
Askgaard

Niels
Mønsted

Kasper
Konow

1♣
2♦
D
a.p.

1♠
pas
pas

pas
pas
3♦

2♣
2♠
3♠

Michael og Kasper spiller stærk klør, og♣1
viste 16+ med ukendt fordeling.
Nogle vil måske være overraskede over
Mønsteds indmelding på en så svag hånd.
Men faktisk er den obligatorisk mod et stærkt
klørsystem. Meldingen er ikke specielt farlig,
da både indmelder og makker ved, at man
meget sjældent skal i udgang. Fordelen ved
meldingen er, at den tager meldeplads op, før
den stærke hånd har fået vist sin fordeling.

Åbent rum:
Vest

Nord

Øst

Syd

Anders
Hagen

Krøj

Jonas
Houmøller

H.C.

1♥
pas
a.p.

2♣
3♥

pas
2♥
pas

pas
3♣
3ut

Vest

Nord

Øst

Syd

Gårdsangeren

Michael
Askgaard

Niels
Mønsted

Kasper
Konow

2ut

pas
pas

pas
3ut

Lukket rum:

2♥
a.p.

Åbningen 2♥ i lukket rum viste 5+-4+ i
major.
Ved begge borde kom der en lille hjerter ud,
så farven var pivåben. Nu hang kontrakten på
at gætte klørfarven. For Michael var det med
odds at knibe i klør, da vest havde vist 9
majorkort, og for H.C. var det med odds at
toppe farven, da Vest havde åbnet med 1 i
farve.

Tom og Jesper spiller Århus-Acol, hvor man
melder, hvad man tror makker kan vinde. Og
her troede Jesper så, at Tom kunne vinde 2♠.
Gamblingen gav pote, da syd måtte på 3trækket og da klørfitten forsvandt for NS. To
zonebeter gav, sammen med de 90 for♣ 2
meldt og vundet i åbent rum, 8 imp.
Afgørelsens time
Med et minus på 19 imp mod jævnbyrdige
modstandere, kom Bridgeministeriet ud til
sidste runde med rygende pistoler.

Og de spillede begge med odds.
Da spil 24 var lagt i mappen, førte Randers
4.0 med 67-61.
Mere ro på
I tredje sektion var der om muligt endnu mere
ro på. Spillet var godt og solidt ved begge
borde. Og for en bulletinskribent ca. lige så
underholdende som at se en malet flagstang
tørre. Sektionen endte med de moderate cifre
24-11 i Randers’ favør, således at stillingen
nu var 91-72.
Randers tjente 8 imp, i et spil hvor en hård
støtte fra Jesper Thomsen gav gevinst:
28
V/NS

983
T4
B32
D9872
EKB64
T75
D65
B83
98
DT765
EB3
T5
D2
EK972
EK4
K64

Anders Hagen valgte i første spil, med alle
udenfor zonen, at give den en svag 2-åbning i
ruder på:
♠EB/♥B532/♦DB976/♣96
Det gav pote, da modstanderne kort efter stod
i 3♠ på en 3-3 fit. På trods af, at Gårdsangeren
læste fordelingen perfekt, og lavede et
slutspil, måtte han alligevel fire beter. Men
som de siger i Nordjylland: ”No double,
trouble.”
Spillet efter valgte Jonas Houmøller at
falsecarde i stik 1. Anders spillede en ruder
ud, og da bordet lagde en lille, brugte han
kongen fra ♦KDB. Denne gang var det
desværre Anders der faldt i fælden, og en
dødsdømt udgang fik lov til at vinde.
I rundens tredje spil viste Anders dog en af de
ting, der er med til at adskille topspilleren fra
den gode spiller. Anders sad med:
♠E/♥K2/♦D64/♣EKD10532

Vest

Nord

Øst

Syd

Tom
Nørgaard

Michael
Askgaard

Jesper
Thomsen

Kasper
Konow

1♠
pas
a.p.

pas
2ut

2♠
pas

D
3♥

Alene i zonen åbnede han med
♣. 1Næste
hånd meldte en ruder og hans makker meldte
2♠, der var et svagt spring, dvs. 6-farve og ca.
4-8 point. Næste hånd oplysningsdoblede, og
så var det Anders’ tur.

Han overvejede sagen nøje, men valgte den
ret normale 3ut, han har trods alt 8 stik og,
med hjerter ud, det niende.
Trængslerne var dog ikke forbi. Næste hånd
meldte 4♥, og efter to passer var det igen
Anders’ tur.
Her ville nogle spillere, lettere irriteret over
sidste spils katastrofe, måske få et akut anfald
af ”melderitis”, men Anders holdt hovedet
koldt, og meldte pas. Ved nærmere eftersyn
en helt oplagt melding, men man skal lige
huske at holde hovedet koldt. (For de
resultatorienterede: 4♥ ville vinde, 5♣ ville gå
en gang, 4 ♠ ville gå to gange og 4ut ville gå
en eller fem gange, afhængigt af udspillet.
Alle nedgangene helt sikkert doblede.)
Desværre for Bridgeministeriet, og for
spændingen i kampen, havde Randers 4.0 lidt
for meget medløb i resten af spillene, og
vandt komfortabelt sidste sektion med 63-14,
hvilket gav en samlet sejr på 154-86.
Vi slutter af med et spil, hvor Randers lige
spillede den lille smule bedre, der tit kan være
afgørende på topniveau.
38
Ø/ØV

9
B752
KDBT63
84
B5
87632
KT9
863
E874
92
KD53
BT7
EKDT4
ED4
5
E962

Ved begge borde var man kommet i 3ut i syd,
i meldeforløb hvor Syd havde vist en stærk
hånd med spar. Og ved begge borde kom der
♣K ud fra Øst og ♣B i tilspil fra Vest. Her
skilte vandene sig så. Michael Askgaard fra
Bridgeministeriet stak med♣E, og spillede

♥D, i håb om at skabe en indkomst til
ruderne. Vest dykkede korrekt, da kontrakten
ellers nemt vinder, idet ruderfarven nu bliver
levende. Efter at have fået for ♥D spillede
Michael en lille ruder hjemmefra, som Vest
ikke turde stikke.
Bedste chance for fem sparstik, og dermed ni
stik, er nu knibningen. Så den tog Michael.
Desværre gik den galt, og nu havde
modspillet et hjerter, et ruder, et spar og to
klørstik. En for lidt.
Gårdsangeren, der skulle føre kortene for
Randers 4.0, fik lige en afgørende ekstra
chance med. Han indså, at hvis han dykkede
den
første
klør,
ville
det
kræve
overmenneskelige evner af modspillet ikke at
fortsætte i klør. Så han dykkede, og de
fortsatte med en klør, der gik til 10’eren og
esset. Jan stak, og spillede en ruder mod
bordet, der også her fik lov at holde stik. Nu
fulgte en hjerter til damen, som Vest korrekt
dykkede, ellers er der tre hjerterstik. Det var
dog kun en stakket frist for modspillet. Jan
trak fire sparstik, og da Vest ikke kunne
bekende var fordelingen tilnærmelsesvis som
en åben bog. ♥E og mere hjerter satte vest
ind. Han kunne inkassere ♦E, men kunne så
vælge imellem at sætte bordet ind til ruderne,
eller at rejse spilførers ♣9.
Ni stik, 10 imp, 15.000,- kr. og en fortjent sejr
til Randers 4.0.
Hele Randersholdet har i sin tid været
talentfulde juniorer, og det blev da heller ikke
glemt. Da pengene skulle deles var der 500,kr. til overs. Det kneb lidt med
brøkregningen, og de kunne simpelthen ikke
finde ud af, at dividere 6 op i 500,Så de gav de 500,- til juniorfonden.

Ævl og bævl
					

af Charlotte Koch-Palmund

			
Husker du Flemming Leth?
Han lærte danskerne at hælde biodynamisk
linolie på en bordplade. Han lærte os, hvordan
husholdning kunne være en dans på roser. Han
var Danmarks ukronede handyman, men tidligt
i 2003 rullede Flemming Leth hen over skærmen for sidste gang. Efter ni års tro tjeneste.
Danmarks Radio mente nemlig, at Leth uden
tilladelse havde medvirket i en række reklamer.
Derfor blev han bortvist og fik sekunder til at
aflevere nøgle og adgangskort. Men hvad er der
siden blevet af ham?
		Skæbnen var hård mod gør-det-selv-fænomenet, der i efteråret 2004 fik konstateret kræft,
men efter en kort behandlingsperiode blev Flemming Leth i 2005 erklæret helt rask. Siden har
han udgivet adskillige bøger om tips og tricks til
husholdningsarbejdet.
		Med en fortid som professionel dykker, faldskærmsudspringer, marinesoldat, turist-guide,
skiguide, førstehjælpsinstruktør og meget andet,
er han desuden en eftertragtet foredragsholder.

Handy Flemming har ingen familiebånd til den
dameglade skandaleforfatter og tidligere tourkommentator Jørgen Leth.

Månelanding?
Landede mennesket virkelig på Månen i 1969?
Eller var billederne fra månen fup-film, skabt i
et studie i Hollywood?
		Den konspirationsteoretiske diskussion har
bølget frem og tilbage i flere årtier. Men nu er
der fremlagt et argument, der er svært at slå. Det
handler ikke om selve indholdet på videoerne fra
månen. Men at teknologien, der skulle til for at
fuppe folk, slet ikke fandtes i 1969.
Collins er an amerikansk filmmager, der bor
og arbejder i Amsterdam, hvor han laver film
for virksomheder og organisationer. I videoen
’Moon Hoax Not’ fortæller han om, at det ville
være ret simpelt at lave en månelandings-film i
dag. Men ikke i 1969.
		Et af hans eksempler er, at det ville være
umuligt i 1969 at efterligne den særlige vægtløse
gangart, som de fleste af os har set Buzz Aldrin
og Neil Armstrong benytter sig af på måneoverfladen. Det skulle i givet fald være lavet med
slow motion. Men hvis det var almindelig slow
motion, ville vi have kunnet se, at filmen hakkede. Men videoen fra Månen hakker ikke.
		Dette kan være fordi, man har benyttet sig
af en teknik, der hedder ’overcranking’. Her
optager man i en højere frame rate, altså med
flere billeder i sekundet. Problemet er, at der
ikke fandtes videooptagere der var kraftige nok
på dette tidspunkt.

Juniorturnering
af Christina Lund Madsen

Det nyvalgte HB-medlem Nis Rasmussens firma
Arbejdsmiljøeksperten var med sine 5.000 kr.
hovedsponsor i onsdag aftens bronzeturnering
til fordel for juniorerne.
		Flere kendte navne var sat på auktion, bl.a.
generalsekretær Flemming Bøgh-Sørensen
samt nogle juniorspillere. Alle blev købt af
engagerede juniorstøtter, og Morten Larsen
fra Nordfyns Finans, som er hovedsponsor
for juniorturneringen, blev dyreste spiller, da
han valgte at betale 3.000 kr. - for sig selv. Til
gengæld slæbte han så sin egen makker med.
Lokalt damepar løb med sejren
I et stærkt besat felt blev vinderne en smule
overraskende (i hvert fald for mig) de to lokale
heltinder Inge Mikkelsen og Karen Marie
Sørensen fra Grindsted, som samtidig gik 1,07
ned i handicap takket være den imponerende
præstation.
		Jeg fik selv kærligheden at føle mod damerne,
da jeg lige synes, jeg skulle konkurrere over
modstandernes 2< og derfor støttede min
makker forsinket med triple hjerter:

vest

Inge
Mikkelsen

		
D
pas
3<
pas
pas

Udspil: #E.

nord

øst

Christina
Karen Marie
Lund Madsen
Sørensen

1>
pas
pas
2<
2¤
pas
pas
pas
pas
D
pas		

syd

Olaf		
Ries

1¤
pas
pas		
3¤		
pas		

Da min makker meget forståeligt konkurrerede
i 3¤, doblede Øst fornøjet.
		Vest spillede #EK og spar igen til tieren,
bonden og trumf i Syd. Nu fulgte hjerter til
bordets tier, stukket med damen, hvorefter Øst
tog ¤K og svingede til klør til damen og kongen
og klør igen til esset. Syd spillede >B, ruder til
damen og tog >K, hvor øst undlod at trumfe, så
syd kastede sin klør og havde nu kun trumfer
tilbage på hånden. Nu fulgte ruder, som Syd med
kun trumfer tilbage var nødt til at trumfe, og nu
var det ikke længere muligt at spille hjerter fra
bordet, så syd blev slutspillet på hånden til tre
for lidt og en ren top til de to seje damer.
		Med deltagelse af kun 16 par var der takket
være sponsorer præmier til næsten alle, så både
deltagere og juniorer gik glade i seng.
Arbejdsmiljøeksperten Nis Rasmussen med vinderne

Slutresultatet af DM for seniorer
1 Albert Mylius Nielsen - Tonny Hessel .........527
2 Erik Brok - Mogens Rerup ...........................514
3 Preben Mohr - Olof Malmros .......................239
4 Svend Aage Thorsen - Mogens Hansen .........222
4 Niels Henriksen - Hans Kristian Sørensen ....222
6 Poul Bo Madsen - Jørgen Priess ....................205
7 Olaf Nielsen - Hans W. Hansen .....................193
8 Jens Fynboe - Ole Vøgg Veje ........................178
9 Mogens Bak - Torben Andersen ....................166
10 Jakob Bjerrum - Helge Hesselberg .............164
11 Vagn Søndergaard - Jørgen Anker Pabst .....146
12 Mona Grethe Olesen - Jens Toft ..................136
13 Inge Lise Kofoed - Bjarne Andersen ...........135
14 Else Andersen - Erling Andersen ................117
15 Erik Skovfoged Olsen - Jakob Baden .........110
16 Peter Madsen - John Maagaard .....................96
17 Jens Greisen - Henrik Sattrup ........................93
18 Keld Larsen - Poul Larsen .............................85
19 Kurt Boysen - Jens Kjeldsen ..........................61
20 Leif Rømer - Peter Braid ...............................22
21 Jens Trønning - Stig Bryde Andersen ...........19
22 Marius Lyhne-Knudsen - Mogens Boysen ....16
23 Ole Vinberg Larsen - Finn Caspersen ...........14
24 Birthe Kjær Larsen - Asger Friis ...................11

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
44
45
46
47
48

.John Viggo Nielsen - Kurt Rasmussen ..........................10
Bodil Haag - Flemming Haag .........................................9
Else Waage - Ole Kofoed .............................................-25
.Bjarne Andersen - Søren Asger Petersen ....................-36
.John Hansen - Knud Erik Christensen ........................-40
Birthe Hansen - Bent Hansen .......................................-44
Bjørn Jespersen - Paul Kriser .......................................-72
.Birgit Nellemann - Steffen Lauge Pedersen ................-79
.Steen Yde Christensen - Ejler Ejlersen ........................-84
Tove Pihl - Inge Nielsen ...............................................-88
Ebba Glud - Gerda Silke Holm ..................................-145
Gorm Christensen - Poul Nersting ............................-155
Hans Graversen - Hans Werge .....................................-157
.Bodil Schrøder - Jens Brix Christiansen ....................-163
Hanne Christensen - Steen Løvgreen .........................-193
.Inge Smith Nielsen - Ole Smith Nielsen ....................-202
Else Lentz - Preben Knudsen .....................................-213
Thordis Skjernaa - Børge Nielsen ..............................-218
Jørgen Solsig Nielsen - Svend Pedersen ....................-218
Ellen Nielsen - Karen Ebdrup ......................................-232
Birgit Brix - Erik Madsen ...........................................-276
Peter Würtz - Thomas Würtz ......................................-307
.Kaj Andersen - Jørgen Henius Mellergaard ...............-334
Ole Adelkvist - Flemming Bybjerg ............................-424

Sideturneringer
Bronze 11A (64 par)

1. Annie Nielsen - Torben Dalsgaard.............................233
2. Otto Dahl - John Møller Jepsen................................ 222
3. Søren Vinther - Verner Larsen..... .............................215

Bronze 11B (84 par)

1. Egon Pedersen - Christian Thomsen..........................432
2. Ingrid Engelsen - Erna Dahl Larsen......................... 394
3. Lise Brander - Else Uhrskov .....................................295

Bronze 12A (46 par)

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

1. Torben Dalsgaard - Niels Kristian Kristensen ......... 185
2. Otto Dahl - Bo Lisbjerg................................. ............171
3. Kim Bensby - Ulrik Zeeberg ....................................144

Bronze 12B (50 par)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * *

1. Aksel Møller - Anders Øhrberg ................................288
2. Oluf Kristensen - Ellen Kristensen ... ......................177
3. Karin Bang - Inger Guldberg Nielsen ....................157

Vejleturnering (62 par)

1. Mikkel Larsen - Sejer Andreas Larsen......................270
2. Anders Hagen - Thomas Vang Larsen. .....................247
3. Preben Thaarup - Thomas Svendsen..........................243

Sølv 6 (46 Par)

1. Mads Eyde - Bettina Kalkerup ............................... 229
2. Helle Simon Elbro - Henrik Rübner-Petersen ....... 202
3. Mikael Velschow-Rasmussen - Henning Østergård..175

					
					

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.

Undgå kø i restauranten!

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

Dagens program

Fredag den 12. juli
10.00 _ 18.00 Begynderfestival				
10.30 _ 14.30 Bronze parturnering 14A+14B		
14.00 _ 22.45 DM åben par					
16.00 _ 22.45 Sølv parturnering 7 (IAF) 		
19.00 _ 23.00 Bronze parturnering 15A+15B		

Mødelokale
Hal 2
Hal 1
Hal 2
Hal 2

