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Kamp til stregen i DM for åben par

120 forventningsfulde par stillede op i semifinalen ved åben par. Kun 40 par gik i A-finalen, så der
var som altid et gevaldig hundeslagsmål for at nå med til det forjættede land. De fleste af favoritterne klarene skærene i kvalen og er klar til weekendens finale, som går over de traditionelle 39
runder a 3 spil. Se eventuelt alle resultaterne bagerst i bulletinen.
		Vindere af semifinalen blev helt suverænt Knud-Aage Boesggard_H.C. Nielsen med 1040 point,
og de førte fra start til mål. På de næste pladser kom Otto Dahl_Erik Brok med 828 og Lauge
Schäffer_Jonas Houmøller med 765.
		I finalen transmitteres der også på BBO, så har du ikke mulighed for at ugle topbridge ved ringside,
så sæt dig godt til rette i sofaen derhjemme og følg nogle af danmarks bedste parturneringseksperter
i aktion.
De resterende 80 par spiller B-finalen, og der spilles samme antal spil, men ikke alle mod alle. Også
der er der præmier og guldpoint på spil, så selv om mange nok er skuffet over ikke at klare cuttet, er
der masser af nye udfordringer i weekenden. Og så er der jo det nye handicaptal at arbejde på ...
		Åben par-turneringen er selvfølgelig det store nummer i weekeenden, men derudover er der DM
for begyndere på plakaten, begynderfestival samt selvfølgelig fortsat en del sølv- og bronzeturneringer. Så Vingstedcentret vil fortsat summe af bridgeaktiviteter et par dage endnu. Og de dygtige
internationale turneringsledere, David Stevenson og Peter Eidt, herunder er også helt klar ...

Rutinen sejrer igen
af Christina Lund Madsen

Åben par er de sidste to år i træk vundet af et
seniorlandsholdspar. I 2011 Peter Schaltz og
Jens Auken, i 2012 H.C. Nielsen og Knud-Aage
Boesgaard. Jeg havde derfor besluttet, at mit
gæt på et par til at misse cuttet i år skulle være
et seniorpar.
		Det tog dog ikke meget mere end et par runder
at konkludere, at det i hvert fald ikke bliver de
regerende mestre. H.C. og Knud-Aage havde
efter otte runder 550 point. Dog selv efter eget
udsagn ikke altid lige fortjent. Og der skal altså
en del til, før H.C. Nielsen ikke synes, han ahr
fortjent point i bridge.
		Knud-Aage gav mig dette søde lille systemkiks, som gav en klokkeklar top til parret, som
skal repræsentere Danmark ved VM på Bali i
september:

I løbet af meldeforløbet fortrød Nord åbenbart,
at han ikke havde spærremeldt første gang, han
havde chancen, så han gik ind med en destruktiv
3< for lige at teste, om seniorlandsholdsparret
havde styr på aftalerne.
		Det havde de ikke. I følge Knud_aage har de
aftalt, at hvis der er plads til at melde det, som
ville være rigtigt i følge systemet, så gør man
det.
		Spurgt til meldingerne sagde Knud-Aage derfor, at han mente, H.C. skulle gøre opmærksom
på, at 3ut viste det samme som i systemet.
		”3ut der eksisterer ikke i systemet,” buldrede
H.C.
		”Jo, det viser 4-4 i major,” replicerede KnudAage.
		H.C. buldrede lidt videre med sin Vejledialekt. ”Ja, det kan jeg da godt huske, men jeg
var ikke lige med på, at det gjaldt, når der var
meldt 3< ind.”
		”Nej, det passer ikke, du sagde, at 3ut på 2<
ikke eksisterede i systemet.” Knud-Aage morede
sig lidt for meget til at lade sin makker slippe.
Til sidst gav H.C. sig. ”Ok, jeg faldt lige ud der.”
		”Vi har spillet sammen i 15 år, og han kan ikke
huske, hvad 3ut viser på 2<.” siger Knud-Aage
med et solidt grin.
Knud-Aage driller stakkels H.C. Nielsen
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*Viser begge major i følge parrets system

Det kan vel næppe overraske nogen, at parret fik
59 ud af 59 mulige for 460 i 3ut med 9-kortsfit
i den ene major og 8-kortsfit i den anden. Ellers
havde Knud-Aage næppe grinet endnu.
Nu vi er ved systemkiks, så er Martin Schaltz og
Anders Hagen særdeles leveringsdygtige. Det er
måske lidt tarveligt at hænge dem ud, eftersom
de kun lige sneg sig med fra distrikt København

på et afbud og derfor hører til den svagere del
af feltet, men siden de har klaret kvalifikationen
så langt over formåen, kan vi godt bringe et lille
spil om makkerpleje.
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Martin og Anders spiller relæpræcision, og det
er nok mest Anders Hagens disciplin. Ikke desto
mindre åbnede Martin med en stærk klør. Syd
meldte en lidt fedtet 3# med 8-farven, og Anders
Hagen valgte nu at melde 4< frem for at doble,
fordi det i følge ham viser en mere balanceret
hånd at doble.
		Martin og jeg smilede mildt uforstående,
men som Martin diplomatisk sagde: ”Det ved
du selvfølgelig bedst.”
		Det var han nu nok nødt til at sige, for han tog
sig en ordentlig sniffer og passede sin makkers
kravmelding ud, fordi han tænkte, at når han alligevel ikke kunne få lov at melde 3ut, så kunne
det også være lige meget...
		En for lidt i 4< med 6¤ i kortene gav kun 57
ud af 59 skæve. Slemmen skal nemlig lige spilles, for eftersom der også er sparsingleton i nord

skal man med #E ud og spar igen gætte, at man
ska trumfe med ¤D og derefter knibe ¤BT. Det
havde været lidt sjovere (i hvert fald for Anders
og Martin), hvis det havde været historien...

På mors hånd
Nu vi er ved Schaltz-familien, så er det velbevaret hemmelighed, at Dorthe Schaltz er geniet bag
de nykårede mixmestres mangeårige dominans
i dansk bridge. Peter Schaltz gør derfor, hvad
han kan for at få kontrakterne på Dorthes sikre
hænder. Se fx dette spil:
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H.C. Nielsen husker som en ægte senior

Peter Schaltz ville kun i 3ut, hvis Dorthe havde
medhold i spar (og blev spilfører), så derfor
meldte han 3# frem for 3ut. Dorthe havde ikke
mere at tilføje, så hun lagde sig i 4>, som blev
slutprikkontrakten med 25 hp combined til +36
på barometeret.
		Apropos barometer, så mindes jeg min opvækst i Ballerup Bridgeklub, hvor jeg samlede
slipper ind, og resultaterne blev vist på to meter
høje træbarometre, hvor farvede stykker papir
kravlede op og ned i takt med scoringen.
		Jeg har et indre billede af, hvordan H.C. og
Knud-Aage i dag er røget ud over kanten i toppen af baromeret med deres gigantscore på over
1000 point. Til de øvrige favoritters store lettelse
tog kvalifikationen i år ikke de markante celebre
skalpe, som det er set i fortiden.
		Mit bud på guld- og bronzefavoritterne i
morgen:
		Seniorbasserne Boesgaard-Nielsen, Dorthe
Schaltz med påhæng, det nydannede 1.
divisionspar H.C. Graversen - Henrik Caspersen,
såfremt Henrik holder sig fra H.C.’s system.
		Sølvet er allerede placeret hos Andreas
Marquardsen - Magnus Eriksson (sidstnævnte
har Sverigesrekorden i sølvmedaljer med otte 2.
pladser i SM par).
		Et favoritpar, som ikke kommer i medaljerne:
Pseudotvillingerne Kasper Konow og Michael
Askgaard.
		Egentlig havde jeg nu tænkt mig at fylde
resten af spalterne med billeder, men Martin
Schaltz hørte om mine evner som spåkone og
gav mig derfor denne lokkemad efter deadline:

Martin Schaltz og Anders Hagen det farlige outsiderpar
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”Man har en tendens til bare slapt at melde 2>
ind, men min makker er forhåndspasset. Det
er ikke vores spil, så der er ingen grund til at
fortælle modstanderne, hvordan det sidder,”
forklarer Martin mig om sin pas.
		Martin spillede >D og >B, trumfet af Vest,
som trak alle trumferne, hvor Martin kastede
to ruder og en lille klør og holdt alle sine spar.
Eftersom Martin havde single hjerter og kun vist
>DBxx kneb spilfører til #T og gik to beter med
ti tagstik til +53.

Bridgerejse
til Cuba og Algarve
Det er en sikker vinder…

Øst / N-S
			
# 965
			
¤ 87
			
> 965
			
< BT 7 5 3
# 7			
# 842
¤ D B 6 5 4			
¤ E KT 9 3 2
> B 8 4 3		 µ
> D2
< K 9 6			
< 84
			
# E K D BT 3
			
¤_
			
> E KT 7
			
< ED2
vest

Abbeden

nord

Judith

			
4¤
pas
pas
pas

øst

Bror Xavier

Udspil: ¤D.

2¤
pas
pas

syd

Miriam

D
6#

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

Ævl og bævl
					

af Charlotte Koch-Palmund

Noget om navne
Sofia er for første gang det mest populære navn
til en pige, mens William holder førstepladsen
hos drengene.
Top-10 piger:
1. Sofia.
2. Ida.
3. Freja.
4. Emma.
5. Isabella.
6. Sofie.
7. Maja.
8. Laura.
9. Clara.
10. Mathilde
Top-10 drenge:
1. William.
2. Lucas.
3. Victor.
4. Noah.
5. Oscar.
6. Liam.
7. Frederik.
8. Emil.
9. Oliver.
10. Magnus.

Der er geografiske forskelle. Sofia ligger i top
i hovedstadsregionen, mens flest piger i regionerne Syddanmark og Sjælland blev døbt Freja,
ligesom Ida var det mest brugte pigenavn i regionerne Midtjylland og Nordjylland.
		Drengenes topscorer William er kun i top i
Region Sjælland. I hovedstadsregionen scorer
Oscar højest, mens Liam ligger i top i Region
Syddanmark. I Midtjylland og Nordjylland har
flest nyfødte drenge fået navnet Lucas.

				

Myter om vikinger

Der findes mange myter om vikinger bl.a. at
de var beskidte, uplejede rå krigere med fråden
hængende ud af mundvigen.
		Men der er faktisk gjort flere arkæologiske
fund, som tyder på, at vikingerne gik op i renlighed. Fundene omfatter blandt andet pincetter,
kamme, neglerensere, ørerensere og tandstikkere.
		En anden myte er, at vikingerne havde horn
på deres hjelme.
		Når man ser en viking i tegneserier og film,
så har han ofte horn på hjelmen. Men virkelighedens vikinger bar faktisk ikke hjelme med
horn. De begyndte først at blive tegnet med horn
sidst i 1800-tallet, fordi skurkene i en populær
Wagner-opera fik hjelme på med horn. I en virkelig kampsituation ville horn på hjelmen ikke
være praktisk, da den let kunne sidde fast i ting.
Virkelighedens vikinger var i kamp beskyttet af
hjelme af jern.
		Vikingernes gennemsnitshøjde:
Mænd: 171 cm.
Kvinder: 158 cm.

Uden mad og drikke ...
af Flemming Bøgh-Sørensen

Når flere tusind bridgespillere samles for at spille
kort de 10 dage, bridgefestivalen varer, så bliver
der tæret godt og grundigt på energidepoterne.
De skal fyldes op igen, eller måske helst fyldes
op på forhånd, så man ikke går sukkerkold ved
bridgebordet.
		Det sørger en flok frivillige i cafeen og kiosken
for, at vi hele tiden har mulighed for. Mandag i
aftensmadspausen blev der langet håndmadder,
sandwiches og baguettes over disken i en sådan
fart, at der pludselig måtte meldes udsolgt af alt
andet spiseligt end is, slik og kager. Samtidig var
restauranten allerede overfyldt, så flere måtte se
i vejviseren efter et ordentligt aftensmåltid.
		Denne ærgerlige og beklagelige hændelse gør
vi selvfølgelig alt for at undgå gentaget. Men den
fik mig også til at tænke over, hvor meget, der
egentlig bliver solgt fra cafeen og kiosken i løbet
af festivalen, så jeg spurgte den funktionsansvarlige, Henning Langbak, om han havde nogle tal
på det. Det havde han selvfølgelig. Da der stadig
er nogle dage tilbage af festivalen, fik jeg tallene
fra sidste år.

		Der blev solgt 4.536 håndmadder, 615 stykker
franskbrød med ost eller rullepølse, 605 boller,
425 sandwiches og 251 bokse med frikadeller
og kartoffelsalat.
		I den sunde afdeling blev der solgt 170 salatbokse og 130 stykker frugt, så det er ikke så meget det, vi går efter, når vi provianterer. Derimod
er kagerne og kringlen i høj kurs. Dem blev der
solgt 1.472 stykker af.
		Læg dertil uanede mænger af øl, vand og is,
og produktion af kaffe fra 133 poser kaffe, og vi
begynder at få et billede af, hvilken kæmpe indsats de frivillige i cafe og kiosk yder for os alle
sammen. Så giv dem et smil og et skulderklap,
næste gang du kommer forbi for at handle, også
selvom du har travlt med at komme tilbage til
bridgebordet.
		I cafeen og kiosken møder du Henning Langbak, Lene Høybye, Birgit Munch Wissum, Krista
Ruby, Søren Pirmo, Inger Pedersen, John Flintsø,
Birgit Bruun, Hanne Sørensen, Hans Christian
Sørensen og lejlighedsvis også Per Egelund fra
festivalledelsen.

Juniorerne ved EM
af Christina Lund Madsen

Mens vi andre er optaget af Vingsted og åben par,
er juniorerne i al ubemærkethed hoppet på en bus
til Polen for at deltage i Europamesterskaberne
for juniorhold.
		Det danske U25 hold blev bedt om at
præsentere sig i bulletinen i Polen, så jeg har
(meget) løst oversat Morten Bildes skriblerier
til dansk:
		”Det danske hold her i Wroclaw består af to
”nye” U25 par, Majka Bilde-Peter Jepsen og
Signe Buus Thomsen-Rasmus Rask Jepsen, som
spiller på hold med Dennis Bilde og Emil Jepsen,
der har spillet på juniorlandsholdet i omkring 7
år.
Det er måske nødvendigt lige at forklare
navnene:
Majka Bilde er Dennis’ lillesøster.
Peter Jepsen er Emils lillebror.

Rasmus Rask Jepsen er - så vidt vides - ikke i
familie med de to andre Jepsen’er.
		Holdets mål er at komme på podiet, en drøm,
som vi formentlig deler med de fleste andre hold.
Held og lykke til alle hold her i Wroclaw fra de
danske U25-juniorer.

Majka Bilde
Majka er 21 år og afsluttede gymnasiet sidste år.
Hun forlader nu sit barndomshjem i Ballebo for
at flytte til Århus og læse matematik og økonomi
på universitetet.
Majka er lille, bly og smilende, men som Peter
siger ”...det gør bare modstanderne endnu mere
overraskede, når de ser, hvad hun har til sine
meldinger...”
Majka har spillet bridge i syv år, de sidste fire
med Peter Jepsen.

U25-holdet i tøj sponseret af Investeringsrådgivning. Dennis og Majka Bilde, Emil og Peter Jepsen,
Rasmus Rask Jepsen, Stig Farholt, Signe Buus Thomsen og Morten Bilde

Peter Jepsen
21 år gammel og bor i Århus, hvor han har
læst matematik og planlægger at fortsætte med
kemi. Peter har spillet bridge i 8 år og har ægte
kortspilsflair, hvilket gør ham meget farlig
ved bordet. Han er samtidig meget doven;
Systemterpning og træning er ikke blandt hans
favoritdiscipliner - hvilket også gør ham meget
farlig ved bordet (bare mest for sig selv).
Hvis Peter har valget mellem en simpel knibning
eller en tricky dobbeltsqueeze, så går han altid
efter squeezen.

Signe Buus Thomsen
21 år gammel og bør i København, hvor hun
studerer engelsk og organisationskommunikation
på CBS. Hun har spillet bridge siden hun var 11
år, de sidste fire med Rasmus.
		Signe er en rigtig fighter, som du kan være
sikker på altid giver sig selv 110 procent. Ved
bordet er hun kendt for at slagte modstanderne,
og uden for bordet for at snakke dem til døde.
Rasmus Rask Jepsen
21 år gammel og bor i Århus, hvor han har læst
statskundskab i to år. Rasmus har spillet siden
han var 13 år gammel og er en rolig og solid
spiller. Den perfekte makker til den bombastiske
Signe, hvilket han nyder stor anerkendelse for
blandt de andre på holdet.
		Du kan være sikker på, at Rasmus altid

fokuserer 100 % på hvert eneste spil, hvilket
betyder, at han og Signe ofte kun lige når at blive
færdige til tiden...
Dennis Bilde
23 år gammel og bor i Århus. Efter at have testet
forskellige uddannelser, går Dennis nu efter det
eneste, der virkelig interesserer ham - bridge.
		Dennis prøver at gøre bridge til sin levevej
og er fast besluttet på at gøre en god figur her
ved junior EM - enhver sponsor ved jo, at det er
verdens mest barske og prestigefulde turnering.
Dennis har besluttet, at i år vil han vinde guld,
og resten af holdet har besluttet at støtte ideen
for at gøre Dennis glad.
Emil Jepsen
24 år gammel, bor i Århus og læser kemi på
Århus Universitet. Han har spillet bridge siden
han var 11 år og med Dennis siden han var 12.
Emil vandt sammen med Dennis junior VM i en
alder af bare 19 år. Han er holdets klippe med et
evigt højt niveau.
		Emil og Dennis er præcis den slags ankerpar,
som ethvert hold har brug for, og vi glæder os til
at se dem i aktion igen her i Wroclaw.”
		Udover juniorerne er Stig Farholt med som
coach og Morten Bilde som kaptajn.
		Juniorerne startede turneringen i går og
spiller helt til den 20. juli, så når du er hjemme
fra Vingsted og får bridgeabstinenser, er der
heldigvis masser af juniorbridge på BBO.

Bag kulisserne – Turneringslederne
af Ole Berg Kristensen

De hvide skjorter

Videndeling

Turneringslederne er de eneste ved festivalen,
der har deres egen skjortefarve, hvid. Det har
vi for at advare festivalgæsterne om, at her er
en official, der absolut intet fornuftigt kan
sige om virkeligheden.

På dette års festival deltager der 14 erfarne
danske turneringsledere. Vanen tro, er der
også inviteret udenlandske turneringsledere
med til festivalen. I år er valget faldet på hhv.
en gammel kending, Peter Eidt fra Tyskland,
og et nyt ansigt, David Stevenson fra
England. Begge er erfarne internationale
turneringsledere.

Drejer det sig derimod om (bridge-)lovstof, er
vi alle leveringsdygtige i længere tirader om
dette og hint.
Turneringsledernes opgaver på festivalen
På flere måder er det en luksus-tjans at være
turneringsleder
på
festivalen.
Vores
arbejdsdage er typisk noget kortere end de
andre officials, ofte ikke over 10 timer, og
næsten aldrig mere end 12. Enkelte dage har
nogle få af os et arbejdsdag på kun 7½ time.
Rent børneprogram.

Det at så mange erfarne danske og
internationale turneringsledere er samlet på et
sted, giver flere fordele. Den mest
umiddelbare er servicen over for spillerne:
Man kan være ret sikker på, at en kompliceret
dom er blevet vendt med et antal TL’er,
udover den person, der rent faktisk håndterer
sagen ved bordet.

Det bedste ved at være turneringsleder på
festivalen er dog, at vi her kan koncentrere os
om at løse vores kerneopgaver: At tage
ansvaret for turneringen, når den er i gang, og
at fortolke og anvende lovene, når der sker
uregelmæssigheder ved bordene.
Det er dejligt afvekslende i forhold til vores
hverdag i klubber og distrikter, hvor vi
normalt også står for uddeling af kort,
plancher og bridgemates, tastning i
bridgecentralen, resultformidling og meget
mere. Her på festivalen har vi rækkemanegers
og regnskabsrum, der til fulde løser disse
opgaver for os. Det giver os friheden til at
koncentrere os om det mere specifikke
lovarbejde.

David & Peter bibringer læringsprocessen
en ekstra dimension

En anden stor gevinst, er den vidensdeling der
finder sted. Dels får alle vi danske TL’er
mulighed for at sparre med hinanden og på
den måde blive klogere, men udover deres
almindelige
ekspertise,
bibringer
de
udenlandske turneringsledere hele denne
læringsproces (Undskyld! ) en ekstra
dimension.
Nogle TL-afgørelser er nemme nok, fx
reglerne om kulørsvigt. Der er ens i alle
lande, og for en ambitiøs TL er det bare at
sætte sig ned og lære dem. Andre afgørelser
er knapt så oplagte:
-

-

-

-

Hvor dårligt skal et systemkort være
udfyldt, før vi vil give strafpoint
udover den korrigerede score?
Hvordan håndterer man en spiller der
ikke lever op til forventningerne om
opførsel ved bordet?
Hvordan skal man forholde sig til
langsomme spiller, og til spillere der
kommer for sent?
Hvor godt/dårligt dømmer vi en spiller
til at spille, når vedkommende har lagt
ned for rest?

Her er det utroligt givtigt for os danske TL’er
at høre om, hvordan man gør i udlandet.
Opgaver i praksis
Ved dette års festival bliver der gennemført et
utal af turneringer, adskillige hver dag. Nogle
turneringer har en turneringsleder, mens andre
har op til fire. Og i sidste sektion af DMFinalen for Åben par, vil der være fem
turneringsledere i aktion.
Løseligt anslået, er der på dette års
bridgefestival 700 timer. turneringsledelse.
Der skal varetages. I dette er Juniorcamp,
DM for begyndere, Begynderfestivalen
Bridge/Golf samt Vejleklubbernes turnering
ikke medregnet.

Men er alle de turneringsledere så
nødvendige? Faktisk ja. Den relativt gode
dækning sikrer, at turneringerne bliver afholdt
på den mest sportslige måde. Det mest
nærliggende at nævne i denne sammenhæng
er, at der altid vil være en TL, der relativt
hurtigt kan servicere et bord, hvor der er
behov for hjælp. Det forhindrer ”nedbrud” i
spidsbelastningssituationer, og det gør at
TL’erne altid er friske og ustressede, og
dermed i stand til at yde deres bedste.
En anden vigtig ting er strafpoint for
tidsoverskridelse. Langt de fleste spillere er
irriterede når de får dem tildelt, men faktisk er
de med til at styrke det sportslige aspekt; det
er kun rimeligt, at vi alle sammen har den
samme tid til at spille de samme spil. Og det
har også den praktiske betydning, at
turneringen kan forløbe ifølge den fastsatte
tidsplan.
Men når man vil give strafpoint for
tidsoverskrielse, er det nødvendigt, at det
bliver gjort retfærdigt. Og her det vigtigt at
være flere TL’er. Dels så man kan holde øje
med alle bordene samtidig, dels så man kan
holde styr på, hvem der ikke skal have traf,
fordi de uforskyldt er blevet forsinket.
Som alle andre nørder, har vi TL’er
selvfølgelig også anekdoter. I får en fra et
tilkald sidste år:
Meldeforløbet er gået:
Vest

Nord

1♠

1♦

Øst

Syd

TL er hidkaldt for at udrede trådene:
Nord: Det var ikke min mening at melde 1♦,
jeg greb galt.
TL: Hvad havde du tænkt dig at melde?
Nord: 1♥!

Svensk kendis-far
af Christina Lund Madsen

Du kender sikkert ikke Magnus Eriksson. Men
måske har du hørt om Cecilia eller Sandra
Rimstedt? Cecilia Rimstedt er blevet udråbt
(af andre end svenskerne) til at være det
største kvindelige talent i nyere tid, og hendes
søster Sandra er i en alder af bare 26 år blevet
professionel i USA. Og dem er Magnus Eriksson
far til.
		”Indtil 2003 var de kendt som mine døtre, men
nu er jeg kendt som deres far,” siger Magnus og
ser ikke helt misfornøjet ud over, at hans døtre
nu er mere kendte end ham selv.
		Magnus spillede i den danske 1. division for
første gang i 2001, men holdt en bridgepause
fra 2003 til 2010. Han er tilbage igen på
Auditas hold, og her i Vingsted spiller han med
holdkammeraten Andreas Marquardsen, som så
til gengæld hjælper Magnus med at vinde den
stærke svenske holdturnering Chairman’s Cup
hvert år.
Jeg spørger, om parret vinder DM åben par.
		”Nej, vi blir tvåa,” svarer Magnus skråsikkert.
”Jeg har flest andenpladser i hele Sverige.” Otte
gange er Magnus blevet nummer to i det svenske
par mesterskab.
		Til daglig arbejder Magnus som sales
manager i et firma, som leverer rør og fiberkabler
til bredbånd. Han rejser tre dage om ugen og
arbejde hjemme i byen Halmstad de to øvrige
dage, og det er han ganske godt tilfreds med.
		I en periode blev det for meget med bridge,
arbejde og fire børn. Udover Sandra og Cecilia
har Magnus også tvillingedrengene Mikael og
Ola med hustruen Ann Rimstedt. Og gæt, hvor
tvillingerne er lige nu? I Polen, hvor de skal
møde det danske U20-hold.
”Jeg har produceret mange svenske juniorer,”
siger Magnus selvtilfreds.
		Han er meget stolt af sine piger, også selv om
datteren Sandra er flyttet til New York med sin
amerikanske kæreste.
		”Det var ventet,” siger han.

”Jeg er uhørt glad for deres fremgang og succes.
Det er skønt, at vi kan dele samme interesse
uanset alder og køn.”
		Det startede tilbage i 1995, hvor Sandra og
Cecilia var med til bridgefestival og bare 7 og 8 år
gamle lærte bridge sammen med to jævnaldrende
piger, hvoraf den ene, Jenny Ryman, lige som
Sandra er flyttet til USA med sin kæreste og lever
af at være professionel bridgespiller.
		Cecilia Rimstedt er ifølge hendes far allerede
god nok til at komme på det svenske åbne
landshold, når hun finder den rigtige makker.
		”Hun spiller som en mand. Hun er så bra, at
hun kan komme på det åbne svenske landshold.”
		Tvillingedrengene har endnu ikke opnået
samme renomme som deres ældre søstre, men
de er også kun 18 år.
		”De synes ikke, det er noget særligt at rejse til
Polen. Men man får set så meget af verden, når
man er ude og repræsentere sit land. Det skal
man være taknemmelig for,” siger Magnus.
		Jeg spørger, hvad han synes om Danmark.
”Måste jag svare på det?” siger han først, men
fortsætter så: ”Hvis jeg skulle blive tvunget til
at flytte fra Sverige, så ville Danmark nok være
mit valg.”
Man kan næsten se på Magnus Eriksson, at han er
svensker.

Det bli'r dyrt!
Af Charles

Skvis
D93
Antal ResPoint
ET52
1 690 22
DBT98
1 660 20
6
7 620 12
T2
7654
160/60
5
D9763
2 500
3
E7632
1 100
0
B97542
EDT8
5 -100 -6
EKB8
5 -200 -16
KB84
1 -500 -22
K54
K3
Vest
Nord
Øst
Syd
Mohr
Malmros
1
pas
1
pas
2ut
pas
3ut!
ap.
Udspil 10
Mohr ”glemte” hjerterfarven, og så undgik
man 4 , der kan sættes. Vests minorfarver var
meldt, så der kom 10 ud til K. Malmros
slog E væk, og vest fortsatte neutralt i spar.
Da Olof trak spar- og ruderstikkene, skulle
Øst med fire kort tilbage holde Dxxx og E
og den gik ikke. 12 stik og +22.
15
S/NS

Tre guld, sølv og bronze til Fyn og mange
kvalificerende pladser til næste år på
Distriktets regning har fået Distriktsformanden, Claus Lunds humør helt op idet
”røde felt:” ”Det blir’ dyrt” FEDT!! 
Senest blev det til bronze til seniorerne
Preben Mohr og Olof Malmros. Jeg
reserverede plads på bagsmækken på vejen
”zurück” til Fyn, og så rullede bronzevinderne
spil ud af ærmerne. 
19
3
Antal ResPoint
S/ØV
EKDT6
1 550 23
D7432
1 490 21
B2
2 460 18
KBT98
ED5
5 430 11
854
B732
1 420
5
B86
ET5
7 400 -3
53
876
1 170 -11
7642
1 150 -13
9
1 -50 -15
K9
4-100 -20
EKDT94
Vest
Nord
Øst
Syd
Mohr
Malmros
1
pas
1
pas
1
pas
2 *
pas
3ut
pas
pas
pas
Udspil 8. De fleste havde nok tørret sveden
af panden og taget 9 stik, men Olof spillede
ruder til K! 10 stik og +11.

Spænding i sidste runde:

Festivalhistorier
af Christina Lund Madsen

Personalefest og Vejlebronze
Torsdag aften er der hvert år fest for de
mange frivillige, som knokler løs i cafeen, er
turneringsledere, kortbyttere og andet godtfolk.
		For at det kan lade sig gøre uden at aflyse
aftenbronzen må nogle andre frivillige træde
til. I år var det Bridgebanen i Vejle, som er en
sammenslutning af klubber i Vejle, som havde
påtaget sig tjansen.
Anført af Flemming Jørgensen, som i følge
rygtet er trekantområdets bedste mand, stillede
otte håndplukkede personer op i baren og i
aftenbronzen, hvor der knap var et ledigt bord.
		Ildsjælene var Svend Aage Jensen, Bo
Lisbjerg, Erik Brok, som lige havde vundet sølv
i seniorpar, og ikke mindst Bent Simonsen, som
havde taget både sin nuværende kone Winnie og
sin ekskone Kirsten med.

beslutning. Otto løb under aftenens strabadser
tør for krus og hentede nye. Efter et par timer
fandt han ud af, at det var sodavandskrus, som
han havde serveret fadøl i, hvilket der noget
besynderligt ikke var nogen, der protesterede
over.
		”Det er der mange, der kan takke mig for i
dag,” lød Ottos eneste kommentar.
På vegne af de frivillige og DBf’s personale
vil vi derfor gerne have lov til at sige tak til Otto,
Flemming og resten af Vejle-slænget. Vi fik en
god middag med to flasker rødvin pr. m/k, og nød
i løbet af aftenen en passende mængde småpinlige indslag, så hvis cafepersonalet ser lidt møre
ud og turneringslederen er småmuggen, så send
dem et smil og et klap på ryggen.
		Vi håber selvfølgelig, at vi må trække på
Flemming Jørgensen og hans Vejle-slæng igen
næste år.
Deltager nummer 4000

Minifadøl
I baren havde Flemming noget letsindigt placeret
Otto Dahl. Det viste sig dog at være en gylden
Flemming Jørgensen er Vejles bedste mand

Deltager nr. 4000 i sideturneringerne er Kurt Als
fra Nordjylland. Han derfor overrakt en flaske vin
af DBf, hvilket han - som det ses foroven - blev
overmåde glad for.
		Kurt er tidligere medlem af Hovedbestyrelsen,
hvor han var kasserer i en årrække.

Resultat af DM Åben par Semifinale

60

Lars Kuld - Helge Høgsgaard

-13

61

Jesper Jungdal - Claus Tegtmeier

-29

1

Knud-Aage Boesgaard - Hans Christian Nielsen

1040

62

Jørgen Røhl - Ole Wolff

-43

2

Otto Dahl - Erik Brok

828

63

Søren Fischer - Michael H Svendsen

-50

3

Lauge Schäffer - Jonas Houmøller

765

64

Arne Bjerg - Jørgen Madsen

-51

4

Nils Grove - Mads Eyde

699

65

Lars Andersen - Lars Kristensen

-79

5

Dorthe Schaltz - Peter Schaltz

690

66

Mikael Velschow-Rasmussen - Michael Hvass Miller

-83

6

Hans Chr Graversen - Henrik Caspersen

685

67

Michael Justesen - Rikke Capion Justesen

-84

7

Martin Schaltz - Anders Hagen

650

68

Steffen Yding - Henning Kokborg

-96

8

Kasper Konow - Michael Askgaard

583

69

Chris Demant - Henrik Demant

-111

9

Ulrik Eberhardt - Jens Galsgaard

543

70

Nis Rasmussen - Lars Nielsen

-123

10

Lars Frost Mathiesen - Niels Foged

493

71

Peter Qvist - Christian Larsen

-128

11

Sejr Andreas Jensen - Mikkel Larsen

488

72

Ib Axelsen - Andreas Andersen

-130

12

Thomas Berg - Henrik Kruse Petersen

479

73

Karsten Hansen-Nord - Jan Griepentrog

-135

13

Kell Krogh - Jacob Røn

471

74

Inge Keiser - Jørgen Rasmussen

-138

14

Jan Pedersen - Nils Mønsted

466

75

Peter Haff - Leif Øgaard

-148

15

Frederik Mørk - Steen Schou

457

76

Henrik Friis - Thomas Mørkeberg

-156

16

Frank Paaskesen - Erik Lund

447

77

Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen

-158

16

Niels Krøjgaard - Mads Krøjgaard

447

78

Else Andersen - Erling Andersen

-159

18

Camilla Bo Krefeld - Johan Hammelev

427

79

Michael Soetmann - Henrik Carstens Laursen

-171

19

Vagn Søndergaard - Jørgen Anker Pabst

402

80

Inga Dalgaard - Anders Mølvig

-190

19

Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg

402

81

Kaj Druedal - Olaf Ries

-197

21

Magnus Eriksson - Andreas Marquardsen

395

82

Torben Lauritzen - Per Ekenes

-207

22

Benny Marquart - Steffen Wich

389

83

Pia Knak Jacobsen - Steen Jacobsen

-232

23

Carsten Abildgaard - Karsten Meiland

368

84

Sidsel Goltermann - Uffe Pedersen

-237

24

Birthe Kjær Larsen - Bjarne Juul Nissen

367

85

Torben Sværke - Karsten Nyblad

-268

25

Ivan Abel - Peter Jacobsen

328

86

Erik Hermansen - Leif Rasmussen

-271

26

Helge Hesselberg - Jakob Bjerrum

311

87

Peter Skafte - Claus Pedersen

-279

27

Morten Stege - Lars Peter Damgaard

298

88

Mogens Rerup - Peter B Hansen

-287

28

Henrik Norman Hansen - Flemming Poulsen

293

89

Ole Søren Poulsen - Knud Erik Strandbæk

-296

29

Gerda Silke Holm - Eivind Sveinbjørnsson

291

90

John Maagaard - Otto Rump

-302

30

Morten Lund Madsen - Thomas Vang Larsen

277

91

Morten Klug - Michael Ankersen

-309

30

Jane Norgren - Lars Søgård Hansen

277

92

Bente Mørch-Lassen - Sven Horsten

-310

32

Zhou Liu - Peter Frigaard

270

93

Claus Klewe - Kurt Boysen

-313

33

Søren Bune - Morten Rasmussen Bune

268

94

Ejler Ejlersen - Knud Erik Christensen

-317

34

Finn Pedersen - Sidse Lønborg

226

95

Peter Enevoldsen - Ole Hvingelby

-328

34

Morten Jepsen - Brian Nielsen

226

96

Søren Jørgensen - Jan Floor

-331

36

Preben Schmidt - Ole Berg Kristensen

214

97

Peter Molander - Ole Vinberg Larsen

-332

36

Per Gaunø Jensen - Bjarne Hansen

214

98

Thomas Andreasen - Edwar Malan

-336

38
39

Pernille Nielsen - Laurids Christoffersen
Henrik Rübner-Petersen - Michael Rübner Petersen

207
184

99

Henrik Hven - Peter Hven

-366

100

Flemming Bybjerg - Niels Peter Meldgaard

-375

40

Dan Nybo Jensen - Thomas Svendsen

162

101

Jesper Kragh - Lasse Bo Krefeld

-382

41

Niels Henriksen - Hans Kristian Sørensen

161

102

Ole Wagener - Peter Ekmann

-383

42

Flemming Haag - Flemming Øster

159

103

Ginette Blansjaar - Erik Christensen

-399

43

Martin Markvard Knudsen - Lars Kirkegaard Nielsen

151

104

Jørgen Holm - Helge Rasmussen

-400

44

Leif Rømer - Poul Hansen

143

105

Poul Bo Madsen - Kirsten Madsen

-420

45

Poul Frederiksen - Erik Udsen

140

106

Lars R. Mathiesen - Stig Tjur

-422

46

Kristoffer Rasmussen - Thomas Egedgaard

110

107

Søren Høgelund - Poul Erik Larsen

-432

47

Lars Venø Jakobsen - Kim Nielsen

99

108

Helle Simon Elbro - Steen Mølgaard

-434

47

Bo Tholander - Karsten Andersen

99

109

Niels Tofte - Paul Kriser

-437

49

Bettina Kalkerup - Frank Beildorff

92

110

Preben Thaarup - Martin Christoffersen

-440

50

Kim Nørgaard Nielsen - Kenneth Michael Madsen

77

111

Birgit Kelså - Carsten Lysdahl

-447

51

Lars Ugilt Jensen - Jesper Bechsgaard

71

112

Henrik Kristensen - Lars Underbjerg

-475

52

Jørgen Priess - Henning Østergård

69

113

Aksel Kragh - Henning Schou

-494

53

Peter Laursen - Mogens Boysen

66

114

Heidi Quist Nielsen - Per Quist Nielsen

-514

54

Rikke Christiansen - Preben Taasti

52

115

Mette Koefoed - Peter Gallmayer

-597

55

Ulrik Zeeberg - Kim Bensby

41

116

Anne Haber - Jens Schultz Møller

-653

56

Egil Olesen - Niels Gundesen

37

117

Kjeld Nielsen - Niels Fensbo

-669

57

Inge Sønderlund - Jens Erik Kühlmeier

19

118

Karsten Munch - Steffen Lauge Pedersen

-733

58

Bo Højrup - Ole Christensen

-2

119

Lisbeth Vinberg Engel - Niels Jørgen Engel

-773

59

Jens Kjeldsen - Kjeld Kjeldsen

-4

120

Flemming Lauritzen - Peder Heide Brøndt

-971

Sideturneringer

Bronze 14A (58 par)

1. Mathilde Kruse - Rasmus Kolding............................178
2. John Møller Jepsen - Erik Fjord Pedersen................ 171
3. Bo Blunch - Anni Hallberg..... ..................................164

Bronze 14B (50 par)

1. Anette Carlsen - Christian Thomsen......................... 187
2. Inge Jensen - Mona Secher Christensen.................. 163
3. Jon Brodersen - Søren Caspersen........................... ..154

Bronze 15A (24 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. Verner Larsen - Simon Ortmann ................................ 71
2. Bent Simonsen - Svend Aage Jensen...........................60
3. Vivian Bo Poulsen - Claus Poulsen ............................46

Bronze 15B 44 par)

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

1. Lis Hedehus - Ole Kortegaard .................................160
2. Niels Munch - Torben Hjorth ... ...............................159
3. Inga Poulsen - Else Andersen .................................125

Vejleturnering (62 par)

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

Sølv 7  (40 Par)

1. Carsten Sørensen - John Møller Jepsen .................1378
2. Jan Frode Karlsen - Espen Østli ........................... 1096
3. Linus Olsson - Pierre Carbonnier............................1030

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

           Lørdag den 13. juli
09.30 _ 19.00 DM åben par					
10.00 _ 18.00 Begynderfestival				
10.30 _ 14.30 Bronze parturnering 16A+16B		
11.30 _ 18.00 DM for begyndere				
16.00 _ 22.45 Sølv parturnering 8
		
19.00 _ 23.00 Bronze parturnering 17A+17B		

Hal 1
Mødelokale
Hal 2
Centersalen
Hal 2
Hal 2

