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          Forandring fryder

Jeg og sikkert mange andre har det som i overskriften, at nyt og nye tiltag altid er interessant. Derfor er det med stor spænding, jeg imødeser den nye epoke for vores bridgefestival
nu med domicil i Svendborg.

Andre har det måske anderledes; at være glad og tilfreds ved det kendte.
Nu gik det jo lige godt i Vingsted. Dette kan jeg sagtens følge, og det
er da også med vemod at tage afsked med et vellykket samarbejde med
Vingstedscentret gennem ni år, men vi trængte til mere plads.
Årets bridgefestival er jo hermed den tiende i rækken og derfor et lille
jubilæum. Langt større er det dog, at vi i år også fejrer DBf ’s 75 års
jubilæum med såvel særlig jubilæumsturnering som fest torsdag aften.

Henrik Friis,
formand for DBf

Bridgefestivalen bliver til gennem fint samarbejde mellem en række
frivillige og vores sekretariatsmedarbejdere. Vi skylder jer en kæmpe
tak for at gøre det muligt for alle os andre at dyste ved de grønne borde
i det mangfoldige turneringsudbud, som festivalen rummer.

Velkommen til Bridgefestival 2014 i Svendborg. Lad os få det festligt, fornøjeligt med hverandre og selvfølgelig også få taget en masse stik.

Så er der festival igen _
og vi er klar til skrive ...
For tiende år i træk tager vi hul på Dansk Bridgefestival. Denne gang foregår det dog i Svendborg,
og vi lukker traditionen tro op med nummer 1 af
den daglige bulletin, der hver morgen serveres
ved morgenbordet og i Informationen i forhallen. Bulletinen er helt gratis, og den lægges som
tidligere på www.bridgefestival.dk _ hele bridgeDanmark kan læse med over
skulderen, og alle kan følge
med, selvom de ikke er i
Svendborg hele festivalugen.
Vi ser igen frem til en festival, der har bud til alle bridgespillere og gæster,
og som ud over det rent sportslige giver god
plads til mange sociale oplevelser, både indenog udendørs. Nyd derfor bridgen, nyd makker
og modstandere, nyd centret, nyd naturen og nyd
fællesskabet.
Der er ikke medaljer og mesterskaber til alle
deltagere, men alle skulle helst have en række
gode oplevelser med hjem. Det vil den store stab

Gratis bulletin til dig
hver eneste morgen

af frivillige hjælpere gøre sit yderste for at sikre,
men du må selv hjælpe til!
Vi er et godt sammensat team i bulletinstaben,
og vi kan sagtens fylde bladet med spil, men de
bedste spil er dem, du kommer
med! Hvis du vil bidrage til en
god bulletin, så kom fluks med
et spil (godt/dårligt, sjovt/trist,
uheldigt/heldigt) eller en sjov
historie fra festivalen.
Har du et spil, er det lettest for os, hvis du
på forhånd på en lap papir skriver meldinger og
spilforløb samt navne på spillerne. Du finder
en af os ved bordene eller i bulletinrummet på
1.sal. Kig efter værelse 217, der ligger imellem spillelokalerne. Bidrag kan også afleveres i
Informationen.
Ud over undertegnede har vi her på redaktionenen skribentstjerner som Ole Berg
Kristensen, Christina Lund Madsen, Charlotte
Koch-Palmund og Peter Lund, der alle klar til
at skrive, fotografere og lave layout, så du kan
roligt gå i gang med at få kortene til at danse
på bordene. Vi glæder os til at skrive om alle
dine fantastiske bedrifter, frygtelige uheld og
finurlige oplevelser. Så sæt i gang _ vi er klar.
Rigtig god festival!
Henrik Kruse Petersen (ansv. red.)

Støt dem, der støtter
dig og din sport
Festival-bulletinen udkommer hver morgen hele
ugen, og den er gratis for alle deltagere. Vi trykker et passende oplag, men lad den venligst ikke
ligge og flyde, når du har læst den _ tag den med,
eller læg den, hvor du tog den. Ved genbrug kan
vi spare på papiret.
		Alle bulletiner kan også downloades hver
morgen fra www.bridgefestival.dk, hvor også
programmet og resultater m.m. kan ses.
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DBf kan igen takke en række sponsorer for at
være med til at realisere Dansk Bridgefestival:
Fynske Bank, BridgeSpinner, DFDS
Seaways, Gastropub Børsen, Vinoble,
Emballagegruppen Vejle, Reinholdt Bridge,
Dagens Bridge, Hotel New Skanpol,
VindroseGO, Citronen, Hotel Falster,
Shopping Svendborg, Beværterforeningen i
Svendborg, Udvikling Fyn og Turistforeningen
i Svendborg.
Læs mere om vore gode sponsorer på side 15_17.

Find den rette vej
af Peter Jacobsen

Hvilken vej ville du råde Vest til at gå i dette spil:
Vest / Ingen
#
¤
>
<

B 4			
E T 9 8			
T 8 3		 µ
E K 9 2			

vest

1ut
3¤
4¤

1. Transfer.

nord

pas
3#
pas

#
¤
>
<

K93
K7542
K5
DT 4
øst

2>
D
pas

1

syd

2#
pas
pas

Nord spiller #E ud og fortsætter i spar. Hvordan
spiller du nu?
		Efter 9 år I det jyske er der så ”nogen” der har
bestemt at vi flytter bridgefestivalen til Svendborg. Nu havde vi der bemandede Informationen
ellers endeligt lært hvor, hvad og hvornår alt
foregik.
		Men vi vil gøre vores bedste for at hjælpe jer,
hvad enten I skal spille en bestemt turnering,
betale og hente billetter til jubilæumsturneringog/eller -fest.
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Tilbage til det vigtige _ spillet:
		Er det Nord eller Syd der eventuelt har en
hjerter honnør blank? Hvor makkeren så skal
knibes for den anden honnør _ vi har jo alle hørt
”reglen om begrænset valg”, men hvad hjælper
det, når jeg altid får trukket den store fra den gale
hånd.
		Også her:

Vest / Ingen
			
# E752
			
¤B
			
> D42
			
< B8763
# B 4			
#
¤ E T 9 8			
¤
> T 8 3		 µ
>
< E K 9 2			
<
			
# DT 8 6
			
¤ D63
			
> EB976
			
<5

K93
K7542
K5
DT 4

Hvilken spilleplan valgte du mon?
		Og hvor fik ham Syd den 2#-melding fra J?

Vinderglimt fra 2013
af Henrik Kruse Petersen

Hvem der vandt sidste år kan være svært at
huske, så traditionen tro tager vi som optakt til
denne dejlige festival lige en lille rundtur blandtsidste sommers største begivenheder.
		Spillene er sakset fra sidste års bulletin samt
fra primært Dansk Bridge, så hvis nogen af dem
udløser et genkendelsens glimt hos de korthajer,
der har en særdeles god hukommelser, så ved du
nu hvorfor.
Bridge-golf
Bridge-golferne var som altid de første, der
kom til kort, idet de som sædvanligt indledte
festivalen med en bridgeseance fredag aften.
Der blev så efterfølgende spillet golf og bridge
på skift, indtil vinderne af det uofficielle DM i
bridge-golf kunne udråbes søndag eftermiddag.
Der var præmier i forskellige kategorier, men
samlede vindere blev Michael Fiorini_Jørn Styczen foran Mette Sand_Johannes Poulsen og Otto
Dahl_Ejgild Johansen.
		Lad os se et vinderspil fra bridgen fredag
aften:
		Vest / Ingen
			
#T 2
			
¤K 7 6 3
			
>K B 8 6 3
			
<7 2
# E K B 8 7 5 		
#D 4
¤ 8 4 2			
¤E T 9 5
>7
µ		
>4
< D 6 4			
<E T 9 8 5 3
			
#9 6 3
			
¤D B
			
>E D T 9 5 2
			
<K B
vest

Jørn
Styczen

2#
pas
pas
pas

nord

øst

syd

pas
3#
pas
pas

pas
pas
D

3>
3ut			
pas			

Karen Michael Niels Peter		
Ebdrup Fiorini Madsen

Udspil: #8.
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Efter en konstruktiv 2# fra Vest og et meldeforløb, hvor der var usikkerhed om, hvem der
viste sparhold, inkasserede bridge-golf-vinderne
brutalt 6 sparstik og de to sideesser til fire ned,
hvilket blev takseret til 800 og en ren top til ØstVest.
		En stor del af feltet havde vundet game i spar
som Ø-V, så N-S kunne muligvis have sikret sig
et godt spil, hvis de i stedet havde forsøgt at købe
kontrakten i 4 eller 5>-D.

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

Mixedpar
I den første weekend spilles der også om DM for
mixed par. Rutinerede Dorthe og Peter Schaltz
trak ret hurtigt fra feltet, og med en slutscore på
399 point var der konstant temmelig meget luft
ned til den store positive overraskelse, Charlotte
Schwarz-Rosman_Jan Meyer på 207 samt Camilla Bo Krefeld, der snuppede bronzen med 182
sammen med sin far, Michael Krefeld.
		Vi skal se et vinderspil, hvor Schaltz’erne på
BBO stødte ind i et par tidligere guldvindere og
fik en hilsen med på vejen:

DBf’s Forlag
i Herlev
har bogen
4847 5213
MÅNED ÅR
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		Øst / N-S

			
#E
			
¤K T 9 2
			
>K T 7 6 4
			
<E T 5
# K 8 3 			
#9 6 4
¤ B 6 5			
¤E
>E B 9 5 3 2 µ
>D 8
< 8			
<K B 9 7 6 4 2
			
#D B T 7 5 2
			
¤D 8 7 4 3
			
>_
			
<D 3
vest

Ulrik
Zeeberg

nord

			

2>
pas
D

øst

syd

1<
3<
pas
pas

1#
3¤
pas
pas

Dorthe
Ulla
Peter		
Schaltz Zeeberg Schaltz

D
4¤
pas

Udspil: <8.
		En lidt hård sag, men Peter Schaltz viste, hvordan den skulle kringles. Han lod udspillet gå til
Østs <K, og der kom <6 retur til trumf i vest. >E
kunne Syd trumfe og spille en spar til #E efterfulgt af en trumf fra bordet, som Øst måtte stikke
med ¤E. Der kom endnu en klør, som spilfører
trumfede med ¤D. #K kunne nu trumfknibes ud,
og Syd havde kort efter rest på hånden. 790 gav
en næsttop med +17 ud af 19 mulige.

Sølv- og guldvinderne mødtes i næstsidste runde,
og to toppe til forfølgerne kunne gøre det hele
meget tæt, idet Leise og Susanne ”kun” førte med
77 point, og der var +/} 22 på højkant i hvert spil.
Vi skal se denne afgørende rundes første spil:
Øst / Ingen
			
#B 9 5
			
¤K 9
			
>K 5 4 3 2
			
<9 5 2
# T 			
#E K 3 2
¤ D B 7 6 3 2			 ¤
T54
>T 8
µ		
>B 7
< K B 8 3			
<E D T 7
			
#D 8 7 6 4
			
¤E 8
			
>E D 9 6
			
<6 4
vest
Helle
Rasmussen

nord

Susanne
Thomsen

		
3> 2 pas
pas
3#
pas

øst

Lone
Bilde

1ut 1
3¤
pas

syd
Leise		
Hemberg

2#
pas
pas

1. 14_16 balancerede.
2. Hjerterfarve, mindst invit.

Udspil: ¤D.
		3# gik et snit, idet modspillet skulle ind på
#EK, og der fik skiftet til klør, så Syd blev kortet
i trumf. Beten gav dog +10 til N-S, idet mange
havde vundet 10 stik i hjerter, da der meget naturligt kom spar ud, hvorefter en af rudertaberne
forsvandt.
		Det andet spil i runden gav Ø-V et lille plus,
men runden rykkede ikke for alvor ved den indbyrdes placering, og mesterskabet var i praksis i
hus inden sidste runde, hvor begge de to konkurrerende par scorede henholdsvis 16 og 18 gode.

Michael Krefeld, Camilla Bo Krefeld, Dorthe og Peter Schaltz,
Charlotte Schwarz-Rosman og Jan Meyer

Damepar
For 15 år siden kom Leise Hemberg_Susanne
Buus Thomsen med på et afbud i damepar og vandt
turneringen. Sidste år kom der også et afbud, og
så tog Leise og Susanne fat igen og kørte resten af
damefeltet af banen til en sikker sejr med en score
på 432 point. På andenpladsen kom forrige års
mestre, Lone Bilde_Helle Rasmussen, med 343
foran Kirsten Steen Møller_Hanne Oht med 307.
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Kirsten Steen Møller, Hanne Oht, Susanne Buus Thomsen,
Leise Hemberg, Lone Bilde og Helle Rasmussen

Vinoble Open
I denne store holdturnering har der år efter år
været rekorddeltagelse, så det tyder på, den har
en form, som mange bridgespillere godt kan lide.
I år sættes der endnu engang sat rekord, idet der i
skrivende stund er tilmeldt hele 116 hold, og dette
tal vil sikkert stige. på trods af at der sideløbende
spilles både DM for damer, Danish Open samt
diverse drop-in-turneringer.
		Vinoble Open er målrettet spillere, der ikke
deltager i divisionssystemet, og der spilles Monrad, hvilket betyder, at man hele tiden møder hold
med nogenlunde samme score som en selv.
		Der er en tradition for, at holdene ofte har lidt
spøjse (nogen vil nok sige meget kreative) navne,
og sidste år endte det med sejr til Thomsen og
medhjælpere fra Nordjylland foran Vestenvinden
og Galocherne.
		Lad os se et spil, som en af vores trofaste bulletinmedarbejdere under stort besvær fik vredet ud
af vinderholdet, der i sejrsrusen lige efter turneringens afslutning havde sit hyr med at rekonstruere
meldinger og spil:
		Nord / Ø-V
			
#D 9 2
			
¤ B 9 6						
			
>B 9 4
			
<E 8 4 2
# K 7 5 4 3			
#E B T 8 6
¤ 5 4 3			
¤K T 7 2
>T 7 6 3
µ		
>K D 2
< D 			
<6
			
#_
			
¤E D 8
			
>E 8 5
			
<K B T 9 7 5 3

vest

nord

øst

pas
3<
pas
pas

1#
3#
D

Søren Albert M. Simon
VorstrupNielsen Ortman

		
2#
pas
pas

syd

Zhou		
Liu

2<
5<			
pas			

Udspil: #K.
		Syd trumfede udspillet og spillede <K og klør
til esset. En hjerter til damen gik godt, så ¤E
blev trukket, og Øst blev slutspillet på ¤K. Han
forsøgte sig med >K, men den kunne Syd stikke
og knibe efter >10 til det 11. stik. 550 hjem. Ved
det andet bord havde Ø-V købt spillet i 3# og
taget 8 stik, hvilket gav en samlet gevinst på 10
imp.
Seniorpar
At være senior i bridge indebærer, at man skal
være mindst 60 år. Midt i festivalugen rykkede
48 seniorpar ind i Vingstedcentret for at afgøre,
hvem der skulle have DM-medaljerne med hjem.
Der er tradition for, at det er en turnering, der
afvikles under hyggelige former, selvom der
selvfølgelig kæmpes benhårdt om hvert et stik.
Turneringen udviklede sig til et tæt parløb mellem to par, der var meget langt foran resten af
feltet, og da de trætte nåede over målstregen, var
det Tonny Hessel_Albert M. Nielsen, der havde
trukket det længste strå med 527 point foran Erik
Brok_Mogens Rerup med 514. Bronzemedaljerne snuppede fynboerne Preben Mohr_Olof
Malmros med 239.
		Vi skal se et afgørende spil fra den indbyrdes runde med de to udbryderpar, hvor der blev
kæmpet hårdt om kontrakten, inden Vest svang
parturneringsøksen til sidst.

De tre bedst placerede hold i Vioble Open: Det er Galocherne til venstre, Vestenvinden til højre og
vinderne, Jens M. Thomsen, Zhou Liu, Albert M. Nielsen og Henning G. Mikkelsen, i midten.
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Nord / N-S
			
#B 9
			
¤ K 9 6						
>T 8 4 3
			
<B 7 4 2
# D T 4			
#K 3
¤ B 8 7			
¤E D 5 4 3 2
>E 9 6 2
µ		
>B 7 5
< E T 3			
<8 6
			
#E 8 7 6 5 2
			
¤T
			
>K D
			
<K D 9 5
vest

Nielsen

		
2#
pas
D

nord

Brok

pas
pas
3#
pas

øst

Hessel

1¤
3¤
pas
pas

syd

Rerup

1#
D				
pas			
pas

Vests 2# viste hjerterstøtte, og med noget, der
lignede tre modspilsstik over for makkers åbningshånd, var det en forståelig dobling til slut.
Vest spillede ¤8 ud, og Syd måtte modvilligt af
med de tre esser samt to trumfstik og fik det, der
kaldes for ”dødens kys”, hvilket er bridgeslang for
at afgive 200 i en delkontrakt i en parturnering.
Det kostede }20 med +/ }22 pr. spil. Der kan
selvfølgelig findes mange point i sådan en lang
turnering, men isoleret set kunne et andet resultat
blot i dette spil (fx at have ladet Ø-V løbe med 9
stik i hjerter) have været rigeligt til, at DM-guldet
havde skiftet ejere.

donnemann. Da røgen igen lettede, var man klar til
en finale mellem Randers 4.0 og Bridgeministeriet.
Begge disse hold indeholdt en flok meget rutinerede 1. divisionsspillere, og kampen var forholdsvis
tæt indtil halvtid, hvorefter Randers 4.0 trak fra
og kunne bogføre en komfortabel sejr på 154_86.
		Vi skal se et spil fra sidste sektion af finalen, som
aktuelt bare blev en streg i regnskabet, idet meldingerne var totalt ens ved begge borde. Det illustrerer
dog meget fint standardværktøjskassen i topbridge,
idet der blev brug for konventioner som Splinter,
cuebids, renoncecue og RKCB 1430:
		Øst / Ø-V
			
#5 4
			
¤ E B 8 7						
>K B 8 7 6 5
			
<E
# D 9 7 2			
#B T 8 6 3
¤ K T 6 5 2			
¤D 9 4 3
>4
µ		
>9
< B 6 2			
<K 8 4
			
#E K
			
¤_
			
>E D T 3 2
			
<D T 9 7 5 3
vest

Michael
Askgaard

nord
Tom
Nørgaard

			
pas
1>
pas
4< 2
pas
4ut 4
pas
7>

øst

Kasper
Konow

pas
pas
pas
pas
a.p.

syd

Jesper Buus		
Thomsen

1<
3¤ 1			
4¤ 3			
5# 5			

1. Splinter.
2. Cuebid.
3. Renonce.
4. RKCB 1430.
5. 2 esser + trumf dame.

Meldesekvensen blev som som sagt kopieret ved
det andet bord, hvor det var Anders Hagen_Jonas
Houmøller, der bestyrede billetterne. Har du og
din makker aftalerne i orden til at melde storeslemmen lige så smertefrit som eksperterne?

Seniorvinderne: Preben Mohr, Olof Malmros, Tonny Hessel,
Albert M. Nielsen, Erik Brok og Mogens Rerup

Danish Open
I den stærke holdturnering, Danish Open, var
der kun 14 tilmeldte hold, og de lagde ud med at
spille alle mod alle om 8 pladser i kvartfinalerne.
Da de var overstået, hed semifinalerne Randers
4.0_Morten Jepsen og Bridgeministeriet_Sig7

Vinderne af Danish Open: H.C. Graversen, Nils Mønsted, Jesper Buus
Thomsen, Jan Pedersen, Tom Nørgaard og Niels Krøjgaard

DM for begyndere
Denne turnering blev med succes introduceret forrige år, og sidste år var der igen 34
friske begynderpar, der efter kvalifikation i
distrikterne stod parat til at kæmpe om DM i
Vingsted. Vindere af guldmedaljerne blev Lene
Merry_Arne Poulsen med 201 point foran Jonas
Buur Sindig_Asger Nielsen med 136 og Ingrid
Lohmann_Andreas Lohmann med 114.
		Jeg har desværre ikke et spil med vinderne,
men du kan få et fotos af de glade medaljetagere.

Medaljetagerne i DM for begyndere: Asger Nielsen, Jonas Buur Sindig, Arne Poulsen, Lene Merry, Ingrid Lohman og Andreas Lohman.

Åben par
Festivalen er i den sidste weekend præget af
parturneringseksperternes indtog, når der skal
kæmpes om DM for åben par, som af mange
regnes for den sejeste danske parturnering at
vinde. 120 par har via distrikterne kvalificeret sig
til semifinalen, og derfra slipper kun 40 par ind
i det forjættede land, som er A-finalen. Resten
af feltet bliver henvist til B-finalen, og her blev
vinderne i år: H.K. Sørensen_Niels Henriksen
med 666 foran Jørgen Røhl_Ole Wolff med 584
og Bettina Kalkerup_Frank Beildorff 555.
		I A-finalen gik de senere vindere, Lauge
Schäffer_Jonas Houmøller, i spidsen efter runde
24 og holdt så dygtigt forfølgerne væk fra fadet
gennem hele 15 runder, selvom det kneb lidt undervejs. Den bedste fjerdedel af feltet så således
ud til slut:
1. Lauge Schäffer_Jonas Houmøller......................343
2. Henrik Norman Hansen_Flemming Poulsen ...257
3. Martin Schaltz_Anders Hagen .........................251
4. Kasper Konow_Michael Askgaard ...................237
5. Knud-Aage Boesgaard_H.C. Nielsen . ............ 197
6. Morten Lund Madsen_Thomas Vang Larsen . .189
7. Sejr Andreas Jensen_Mikkel Larsen..................185
8. Morten Jepsen_Brian Nielsen . .........................184
9. Otto Dahl_Erik Brok . .......................................180
10. H.C. Graversen_Henrik Caspersen .....................156
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Medaljevinderne i åben par: Flemming Poulsen, Henrik Norman,
Lauge Schäffer, Jonas Houmøller, Martin Schaltz og Anders Hagen

Vi skal se et spil med vinderne, hvor de efter
modstandernes multi meldte en god slem i defensiven:
		Vest / Ingen
			
#E B 9
			
¤ E D 6 5 3						
>E B 6
			
<4 3
# D T 6 3			
#K 8 7 2
¤ K B T 7 4 2			 ¤
8
>D 7
µ		
>3
< 7			
<D B T 8 6 5 2
			
#5 4
			
¤9
			
>K T 9 8 5 4 2
			
<E K 9
vest

nord

øst

syd

2¤ 2
pas
pas

3>
6>			

Henrik Lauge Michael Jonas			
Rübner Schäffer Rübner Houmøller

2> 1
pas
pas

pas
4ut 3
pas

1. Stærk med ruder eller svag med hjerter.
2. For at spille over for en svag 2¤.
3. Kvantitativ.

Udspil:<7.
		13 stik, 940 og +16 til mestrene.

Bridgebøger?
DBf’s Bridgeforlag
Hørkær 32B
2730 Herlev

tlf. 4847 5213

Åbent hverdage kl.9–16

Årets ildsjæl
af Charlotte Koch-Palmund

Danmarks Bridgeforbund har ca. 23.000 medlemmer, hvoraf de 8 er lønnede. Sagt på en anden
måde _ det er de frivillige, som driver forbundet.
Alle frivillige er vigtige.
		DBf er ikke i tvivl om, at de mange ildsjæle
yder en meget stor indsats. Og netop dette er
afgørende for, at vores bridgeklubber er dejlige
steder at tilbringe mange timer.
Vores hovedbestyrelse har igangsat et arbejde
med at styrke frivilligheden i DBf. Herunder
blandt andet at have fokus på anerkendelse. Som
et led i det arbejde vil vi i samarbejde med jer
årligt kåre "Årets ildsjæl" fra 2015.
Fremover kan alle sende forslag ind, og alle nominerede vil blive præsenteret på www.bridge.
dk. Et lille udvalg vil vælge tre ud, hvorefter
det er op til jer at kåre den helt rette ved en
afstemning på forbundets hjemmeside. I vil
kunne læse mere om dette i oktobernummeret
af Dansk Bridge.
		Sekretariatet vil imidlertid rigtig gerne i
gang allerede nu, og derfor tyvstarter vi og kårer "Årets ildsjæl 2013_2014" under forbundets
jubilæumsfest den 10. juli 2014.
		Kåringen af "Årets ildsjæl" skal også som
helhed ses som et skulderklap til alle de mange
ildsjæle i de danske bridgeklubber, der er med til
at skabe rigtig mange gode oplevelser og socialt
sammenhold.

?

Hvem der bliver årets ildsjæl,
afsløres 10. juli i Svendborg.

Vil du have
de bedste kort
på hånden?
DBf’s
Bridgeforlag
tlf. 4847 5213
MÅNED ÅR
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Varme festivaltips
af Christina Lund Madsen

Jeg ved allerede nu, at det går galt. Jeg kører over
Storebæltsbroen, nyder synet af de gigantiske
bropiller, tager i smug et billede med min telefon
og tænker for 27. gang på, hvordan i alverden
nogen har fået stablet sådan et bygningsværk
på benene midt ude på havet. Når jeg så spændt
ankommer til Dansk Bridgefestival og er klar til
at springe ud af bilen til et kærligt gensyn med
bridgeelskere fra hele landet, så står jeg helt alene
i et tomt Vingstedcenter.
		Jeg var i Svendborg for første gang under DM
for mixed hold i maj. Jeg havde på forhånd ret
høje forventninger efter at have hørt så meget fra
mine kolleger. Alligevel var jeg begejstret. Byen
er præcis, som en festivalby skal være. Huse
bygget i tidligere århundreder, brostensbelagte
gader, som kan ødelægge enhver stilethæl, et
væld af restaurationer med udendørs servering
og en kebabbiks på hvert gadehjørne. Og alt sammen indenfor gåafstand, så man er sikker på at
dumpe ind i en flok glade bridgespillere uanset,
hvor man bestiller en øl.
		En typisk dag i Svendborg kunne være at
spille en bronzeturnering om formiddagen og
bestille byens bedste burger på Gastropub Børsen
til en sen frokost, enten ude i solen eller inde i
baren med Tour de France på storskærm i baggrunden. Efter dagens anden bronzeturnering
om eftermiddagen kan man bestille bord på
Pichardt’s restaurant med sit rustikke fransk/
danske landkøkken og derefter gå 50 meter ned
ad gaden til Citronen, hvor der er live musik til
kl. 02.00 med dans og glade mennesker over
studenteralderen.

Hygge og udendørs servering på Gastropub Børsen
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De hardcore kan slutte natten på Heidi’s Bier
bar, hvor alpeklædte tjenere og tjenerinder serverer øl og drinks til solen står op, og den sidste
bridgespiller dingler et par 100 meter hjem til
Hotel Svendborg for efter et par timers tiltrængt
søvn glad at stå op til en ny dag med bridge og
sommersamvær.

sige
		
UseriøseHusk
udsagnat
om
alle de andre
foratspillet“
Sidste år var jeg så„Tak
letsindig
udråbe Dorthe og
Peter Schaltz til favoritter
DM-guldet
i mixed
eftertilhver
runde!
par og mig selv og min makker som favoritter
til at misse kvalifikationen, og det klarede begge
par i overbevisende stil. For at undgå samme ydmygelse i år har jeg besluttet at lade være med at
stille op. Så kan jeg i stedet ugle mine tidligere
konkurrenter og komme med ekspertudtalelser
om, at det er helt oplagt at spille en lille ud fra
#Dx mod 4 spar.
		Når jeg nu generøst har overladt podiepladserne til jer andre, hvem træder så op på skamlen
Husk
at sige
søndag eftermiddag
i årets
DM for mixed par?
„Tak
forklar:
spillet“
		Missionen i år må være
Hvis ingen kan
efter af
hver
runde!
vippe de to gamle Schaltz’er
tronen,
så vil vi
i det mindste have spænding til sidste runde! Så
sæt doblerskiltene forrest i meldekassen og tænk
på alt det, der kan gå godt frem for alt det, der
kan gå galt.
		Hvis vi starter med at kigge på Østjylland, så
må tiden være kommet for Marlene og Jens Ove
Henneberg. Nu har de i årevis som de eneste vest
for Lillebælt spillet stærk klør (hvilket af de fleste
jyder anses for at være på linje med snyd), og
jeg har mærket på egen krop, at de omsider har
nået det punkt, hvor de er gået fra at spille 6<
på 4-0-fitten til at relæe sig frem til den frække
6> på Kx over for EDB10x.

< God minor til slet spil >
Giv tvekæmperne
en hånd!

Husk at rose
din makker

BR

Sidste år overraskede Charlotte Schwarz-Rosman og Jan Mayer alle ved at vinde sølv, og året
før var det Katrine Martensen-Larsen, der med
gemalen Anders Sigsgaard tog fusen på de faste
drabanter ved at løbe med guldet. Hvem står
for overraskelsen i år? Min dark horse er Helle
Simon Elbro_Henrik Rübner-Petersen. De har
før overrasket alle de selvudråbte favoritter i København ved at claime sejren i en mixedturnering
for nogle år tilbage.

Favorit fra Østjylland: Marlene Henneberg

Fra København sætter jeg mine penge på Signe
Buus Thomsen og den nykårede guldpokalvinder
Jonas Houmøller. Kombinationen af ungdommens frygtløshed, Signes temperament og Jonas’
mildhed gør dem til dødsensfarlige modstandere.
Helle Simon Elbro er dark horse

		Jeg har generelt en svaghed for underdogs, så
personligt håber jeg på at se Bornholm på podiet.
		Favoritter til at glippe finalen:
Morten Lund Madsen og Anne-Sofie Houlberg.
Min eksmand og min makker med ammehjerne.

Guldpokalvinder Jonas Houmøller

Lad tu-lederen
   ordne alle
       paragrafferne
Glipper det for Morten Lund Madsen at nå finalen?

11

DM i bridge-golf
af Morten Henningsen

Vinderne af det uofficelle DM i bridge/golf (sponsoreret af Emballage Gruppen Vejle) er det par,
som opnår de bedste placeringer i de 4 runder (2 x bridge og 2 x golf).
		Med indførelsen af handicap i bridge har vi fået et redskab til at vurdere spillernes nuværende
styrke. Et tilsvarende handicapsystem har man længe anvendt i golf.
		Dermed skulle det også være væsentligt lettere at udpege favoritterne til årets DM.
		Hvis alle spiller bridge og golf til deres respektive handicaps, vil de 13 første placeringer blive
som følger:

Deltagere (par)

Placering i golf Placering i bridge Samlet

Dennis Kock-Palmund-Knud Harries

11

Lone Kiær_Mads Grove

12

Erik Brok_Søren Frandsen

9

2

5

3

Anders H- Sørensen_Morten Stege

10

Herik Boysen_Søren Larsen

14

Jonas Hansen_ Lars Kuld

8

13

7

19

Mik Kristensen_Annette Kristensen

Louise Dorset_Poul Rahbek Sørensen

8

4

14

3

16

4

Daniel Bang-Ortmann_Simon Ortmann

16

Troel Segel_Stig Sylvest

6

22

31

1

Poul Erik Larsen_Ninna Nielsen

Susanne Houlberg_Jens Houlberg

Morten Andersen_Klaus Adamsen

22

8

9

13

14

15

16

18

18

19

21

24

26

28

31

32

Det ligner jo umiddelbart et podie befolket med deltagere, der har bridge som foretrukken disciplin.
Og sådan har det også været i en del år. Men et par vellykkede dobbeltskviser eller en bold i søen
kan hurtigt skabe overraskelser i toppen _ og min forventning er, at vi vil se flere ”golfeksperter”
blande sig i den absolutte topstrid.
		Det er simpelthen mere sandsynligt at afvige fra sit forventede bridgeresultat end det er at spille
en runde golf, der er milevidt fra det normale niveau. En middelmådig bridgespiller kan godt vinde
en enkelt aften. Men en hygge-golfer slår ikke bare pludseligt 300 meter ligeud og laver 5 hole in
one’s.
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I 2013 så den tilsvarende forventede top 3 således ud:

Deltagere (par)
Dennis Kock-Palmund-Knud Harries

Erik Brok_Søren Frandsen

Lone Kiær_Mads Grove

Placering i golf Placering i bridge Samlet
9

5

7

1

5

9

10

10
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Koch-Palmund/Harries og Brok/Frandsen (guld og sølv i 2012) måtte se langt efter medaljer med
placeringer som henholdsvis 16 og 7. Begge par spillede tvivlsom golf om lørdagen og KochPalmund/Harries gjorde det ikke bedre i bridgen: nummer 32 om fredagen og 16 om lørdagen (ud
af 44) var katastrofalt.
		De samlede vindere blev Michael Fiorini og Jørn Styczen, der ellers ”kun” havde været favoritter i golf. Men en flot 7. plads i den første bridge-sektion gav dem blod på tanden. De lod sig ikke
mærke med, at deres bridge-handicap placerede dem i den svageste fjerdedel af feltet.
		Lørdag aften kæmpede de igen for hvert eneste stik. Det handlede ikke om at vinde turneringen
_ en midterplacering kunne også bruges. Parret blev nr. 20 og lå dermed på en samlet andenplads
(efter Mette Sand/Johannes Poulsen) før den afsluttende golfrunde. Her var Fiorini/Styczen klare
favoritter. Men Sand/Poulsen vidste, at en 7. plads ville være nok til at tage DM-titlen. Desværre
for Sand/Poulsen blev det kun til en 11. plads, hvilket rakte til sølvmedaljer.
		Der vil ikke være gengangere på dette års podie. Mette Sand er den eneste, der stiller op _ og
hun skal spille med mig ...
<>¤#<>¤#<>¤#<>¤#<>¤#<>¤#<>¤#<>¤#<>¤#<>¤#<>¤#<>¤#<>¤#

Det nye spillested

Det nye spillested bliver Svendborg Idrætscenter, som består af en ældre idrætshal og det
spritnye SG-hus, som kan ses på modeltegningen nedenfor. Der er 2 km til centrum, og der
bliver arrangeret særbusser til en tier mellem centrum og spillestedet for dem, der gerne
vil lade bilen stå og ikke ønsker at gå.

Svendborg Idrætscenter har super parkeringsforhold og tilbyder forplejning svarende til,
hvad vi kender fra Vingsted, hvilket selvfølgelig inkluderer de verdensberømte håndmadder,
hvis man ikke har tid eller lyst til at tage ind til centrum i pausen.

Gratis intro til bridge i Svendborg
Trænger din ægtefælle til at opdage, hvad det magiske er ved bridge? Eller kender
du en, som er lidt nysgerrig og bor i nærheden af Svendborg?
Som en del af Dansk Bridgefestival bliver der søndag den 6. juli og lørdag den 12.
juli afholdt gratis introduktion til bridge for alle, som har lyst.
Læs mere på bridgefestival.dk
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Fyn er fin
Af Charles

x

Fynsmestre 2014

Anita har skam ikke glemt at spille bridge i
sin sabbat. Fra en tuttjans i Odense
Bridgeklub skal vi se en kandidat til Årets
meldeforløb på Fyn.
27
K9543
S/Ingen EKDB95
E8
2
T7
97652
T6432

Vest

De to seniorer Verner Larsen og Kurt Boysen
vandt FM for åben par. Lene Persson og Betty
Rübner vandt damepar for andet år i træk, og
de stiller op i Svendborg, hvor Fyn også er
repræsenteret af de forsvarende Danmarksmestre Susanne Thomsen og Leise Hemberg.
Susanne vandt FM mixed par med en
substitut, men i Svendborg er det Martin Juhl,
der får fornøjelsen. Sanne har været
fynsmester i mixed med fire forskellige
makkere.
Kaj Rosell havde hentet forstærkning fra
Aarhus, og det blev til sejr i seniorpar med
Jørgen Anker Pabst.
Fynboerne er på hjemmebane i år, og jeg
fornemmer en forventningens glæde.
Anita Buus Thomsen har afbrudt sit
årelange ”vinterhi” og deltager i mixed med
Tom Nørgaard fra Aarhus.
Parret fik sølv i fynsfinalen.

Årets meldeforløb
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Henning
Schou

Nord

DT8
43
KDB43
B97
EB76
862
T
EKD85
Øst

Syd

Anita
Dines
Søren
Buus Thoms Poulsen Rasmussen

1
1
3
4
pas
5

pas
1
pas
pas
2
D
pas
3
pas
pas
4
D
pas
4ut
pas
pas
7 !!
ap.
2 = fjerde farve. 3 = triple, 14+. 3 =
fastlægger trumf (indtil videre ) 4 /4 =
cue. 4ut = 1430. 5 = To E, ej D.
Anita skiftede trumffarve, da makker måtte
have EKD og hvorfor? Han havde ikke D,
og ”ingenting” i rødt efter østs gentagne
”oplysningsdoblinger” 13 stik (1510).
Leise Hemberg og Susanne Thomsen
sidder fast ved bord 1 i damefinalen. Helle
Rasmussen og Lone Bilde deltager i åben par.
De blev seedet pga. landsholdsopgaver.

Festivalens sponsorer
af  Flemming Bøgh-Sørensen

De kommende 10 dage vil flere end 2.000
bridgespillere deltage i en eller flere af de mange
turneringer her på festivalen. En række både
gamle og nye sponsorer har medvirket til, at det
kan lade sig gøre. Husk at støtte sponsorerne –
de støtter dig!

Udvikling Fyn er ejet af fem fynske kommuner.
Udvikling Fyn og Svendborg kommune har
sammen sørget for, at vi kan bruge Svendborg
Idrætscenter uden beregning. Desuden hjælper
kommunen og Udvikling Fyn os på en lang
række andre måder. Uden denne hjælp og støtte
er det tvivlsomt, om festivalen var kommet til
Svendborg.

SVENDBORG
TURISTFORENING

BridgeSpinner er en smart anordning, der står
midt på bordet og giver kort. Den opsamler også
den rækkefølge, kortene bliver spillet i. Og så gør
den det muligt at analysere de hænder, man har
spillet. Ja, den kan i virkeligheden rigtig meget!
Det har taget nogle år at komme så langt, men nu
er den klar til, at du kan få den demonstreret og
selv prøve den her på festivalen. BridgeSpinner
er derfor også blevet sponsor for en DM parfinale, nemlig mixed par.

FYNSKE BANK er et nyt navn opstået ved en
fusion af Vestfynsk Bank og Svendborg Sparekasse. Derfor var det oplagt for FYNSKE BANK
at benytte lejligheden til at slå det nye navn fast i
forbindelse med bridgefestivalen. Til det formål
har FYNSKE BANK sponseret DM for åben par.
Det er første gang, vi har solgt navnet til en af
DM parfinalerne på festivalen.

Svendborg Turistforening har støttet festivalen
med 10.000 kroner. De bruges som delvis betaling for shuttlebusordningen. Har du lyst til at se
og opleve byen og omgivelserne, kan du tjekke
turistforeningens stand på spillestedet eller på
Centrumpladsen 4.

Husk at støtte sponsorerne _
de støtter dig!
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Shopping Svendborg har ligeledes støttet med
10.000 kroner, som også går til shuttlebusordningen. Tjek byens forretninger _ der er udsalg!

Beværterforeningen for Svendborg og omegn
af 1884 har støttet med 5.000 kroner. Også det
beløb går til delvis dækning af shuttlebusordningen. Svendborg har et væld af restauranter, barer
og værtshuse, så det skulle være muligt at finde
noget, der passer i din smag!

Vinoble er sponsor for den stadigt mere populære holdturnering mandag og tirsdag. Allerede
i 2010 var den med 52 deltagende hold den
største holdturnering spillet på ét sted i Danmark nogensinde. Siden da er rekorden slået
hvert år, og det var lidt spændende, om der
atter ville blive sat rekord i år, hvor festivalen
er flyttet fra de vante rammer i Vingsted til
Svendborg. Det stod hurtigt klart, at rekorden
ville blive slået igen. I skrivende stund er der
116 tilmeldte hold, hvor der sidste år var 102
hold! Det er Peter Schaltz, der står bag vinfirmaet Vinoble, der har 34 forhandlere landet
over. Hvis du ikke allerede ved, hvor din nærmeste Vinoble-vinhandler ligger, kan du finde
den på vinoble.dk, hvor du også kan gøre en
god handel direkte over nettet med levering på
din hjemadresse.

DFDS Seaways arrangerer cruise fra København
til Oslo og retur. Du kan tage din bridgeklub
med og holde en turnering ombord, eller du kan
tilmelde dig en af de ture, hvor der arrangeres
bridge på rejsen. DFDS er sponsor for sølvturneringen onsdag. Se standen for DFDS Seaways
eller annoncerne i Dansk Bridge.

Gastropub Børsen er et spisested, der lægger
vægt på at bruge friske råvarer og give kunden
en god oplevelse hver gang. Skulle VM-kampene
i fodbold trække lidt i dig, kan du se dem på
storskærm her. Gastropub Børsen ligger på Gerritsgade 31 og er sponsor for bronzeturneringen
mandag aften. Se www.borsenbar.dk

Citronen er både en restaurant og et spillested
med live musik fredag og lørdag. Citronen, der
ligger Brogade 33, sponserer et gavekort. Tjek
selv www.citronen.dk
Emballagegruppen Vejle er det nye navn for
Schweitzer, som trykker Dansk Bridge og sponserer det lille systemkort til parturneringer. Her
på festivalen sponserer Schweitzer præmierne i
bridge/golf-turneringen.
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Reinholdt Bridge drives af Christian Reinholdt.
Ud over at være en bridgeklub er det også Danmarks største udbyder af bridgerejser. Se annoncerne for Reinholdt Bridge på bagsiden af
Dansk Bridge eller i festivalbulletinen. Reinholdt
Bridge sponserer to bridgerejser til Polen.

Hotel New Skanpol er et danskejet hotel beliggende i den hyggelige kurby Kołobrzeg (udtales
noget i retning af ”Kåw-åb-sæg” med tryk på
første stavelse). Byen har 45.000 indbyggere, og
som navnet antyder ligger byen ved den polske
Østersøkyst (koło betyder ved og brzeg betyder
kyst). Hotel New Skanpol var ny sponsor sidste år
og det med stor succes. De er med igen i år med en
lodtrækningspræmie om et ophold for to personer.

VindroseGO står bag polferries, der sejler fra
København til Swinoujscie. De fragter dig gratis
til og fra Polen, hvis du vinder opholdet på Hotel
New Skanpol.

Best Western Hotel Svendborg var også en af de
nye sponsorer sidste år. Siden har hotellet været
meget aktivt medvirkende til at få projektet med
at flytte festivalen til Svendborg gjort muligt.
Hotellet på Centrumpladsen råder over 135
værelser og en virkelig god restaurant foruden
konferencefaciliteter, som vi har fået stillet gratis
til rådighed til ugens kurser.
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Hotel Falster har 68 værelser på hotellet i det
charmerende Nykøbing ved Guldborgsund. Den
gamle danske konge Erik af Pommern forærede
i 1419 noget jord i Nykøbing til franciskanermunke, der byggede en kirke og et kloster på stedet. Og dermed har vi en slags forbindelse til en
anden af vores sponsorer, idet Kołobrzeg ligger
i Pommern. Hotel Falster sponserer to gavekort.

Dagens Bridge er Lars Blaksets netbaserede
”bridgespalte”. Det er en videreudvikling af den
daglige bridgespalte, der indtil for nogle år siden
fandtes i Berlingske Tidende. Nu findes den som
nævnt på nettet, hvor der ikke er samme pladsbegrænsninger som i en avis. Abonnenterne får
to spil hver dag, der er bridgeskole og mulighed
for at stille spørgsmål direkte til Lars Blakset.
Det skal næsten prøves, og det får du mulighed
for, hvis du er en af de otte heldige vindere af
et gavekort på et års gratis abonnement. Skulle
du ikke være så heldig, kan du altid få en gratis
prøvemåned.

Nu 18 hæfter i miniserien
Køb dem i Bridgeforlaget

En markerings-ide
af Ib Axelsen

En lang turnering over fire aftener er kommet
til det sidste spil, nummer 123 i rækken:

		Øst / Ingen
			
# KD86
			
¤ KB
			
> KB97
			
< B97
# E T 9			
# B532
¤ 7 3 2			
¤_
> E D 8 4 3		 µ
> T652
< K 6			
< T5432
			
# 74
			
¤ E DT 9 8 6 5 4
			
> _
			
< ED8
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2>
pas
pas
3>
pas
4ut 3
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6¤ 5
D
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Udspil: ¤E.		

øst

pas
pas
pas
pas
pas
pas

syd

2< 1
2¤
4¤ 2		
5¤ 4		
pas		
pas

1. Eneste kravåbning.
2. Jeg havde ikke til 2<!
3. RCKB-1430.
4. 2 esser og trumf dame.
5. Jeg kan ikke andet!

Det var ikke for smart af Syd at åbne med 2< _
12 hp! Ville han sætte minimumsrekord i hp til
en 2<-åbning?
		Efter stik på ¤E forsøgte Vest også at få for
>E, men det lykkedes ikke, og spilfører havde
rest til vundet kontrakt.
Efter udspillet ved både Vest og Øst, at det er
vigtigt for Vests fortsættelse, om spilfører er
renonce i ruder eller ej. Hvad skal Øst spille til

Husk at sige
„Tak for spillet“
efter hver runde!
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stik 1? I en sådan kritisk situation, hvor begge
ved det, kunne man aftale, at Øst markerer længde _ i ruder _ med den spar, han spiller! Altså
lægger Øst ¤2 for at vise et lige antal ruder, og
Vest ved, at han ikke skal forsøge at tage >E.
		Efter spillet mente Vest, at han skulle have
spillet trumf, men det hjælper ikke. Spilfører
trækker trumf og tager for ¤KD på bordet til
denne situation:

			
#_
			
¤_
			
>K
			
<B
# _			
#_
¤ _			
¤_
> E 		 µ
>_
< K 			
< T5
			
#_
			
¤_
			
>_
			
< ED
Vest er skviset, men spilfører skal beslutte, om
han vil knibe eller toppe i klør. Vest skal spille
spar i stik 2 for at forhindre skvisen. Det er vigtigt at indse, at spilfører ikke skal have lov til at
bevare en sen indkomst til bordet.
		Ved et af de andre borde meldte Syd mere
fornuftigt, idet han åbnede med 1¤, og efter
1# fra makkeren sprang han til 4¤. Men efter
4ut fra Nord kom de også i 6¤, men udoblet og
uden viden om ruderlængde hos Vest.
		Vest spillede trumf ud, som spilfører tog på
hånden for at spille spar op imod bordets #KD.
Vest gik op på esset og forsøgte sig også med
>E. Her ser det umiddelbart sværere ud for
Vest, men på den anden side er der flere muligheder for at få informationer fra makkeren
i øst.
		Til trumfudspillet kan Øst markere lige antal
i ruder med >2, og dernæst lige antal i spar med
¤2. Vest ved nu, at Syd har en af fordelingerne
2-8-2-1 og 2-8-0-3. Uanset om han har den ene
eller den anden, går kontrakten ned med spar
igen.

iPad

19

Kort & Godt – Stort & Småt     
Kurser

Svv kurser finder sted her i Svemdborg i løbet
af festivalen. Det drejer sig om kurser i BridgeCentral og Bridgemate, turneringslederkurser
samt bridge-intro-kurser.
		For mere information om kursernes indhold:
se www.bridge.dk og www.bridgefestival.dk. Der
afholdes desuden juniorcamp og begynderfestival.

Værelsesbestilling

Foretages selv på diverse hoteller, B&B’s o.
lign. Se evt. www.bridgefestival.dk, hvor der
er forslag til overnatningssteder og priser med
rabat. Derudover findes der campingpladser og
vandrehjem i området.

Bridge-cafeen

Bridgecafeen har åbent lørdag den 5.juli til og
med søndag d. 13. juli hver dag normalt fra kl. 8
_ 24. Torsdag den 10. juli og den sidste søndag
lukker den dog kl. 19.
		Bridgecafeens sortiment er som sædvanligt: salater, sandwiches, smørrebrød, kager
og drikkevarer. Og så selvfølgelig den gode og
hurtige service! 

Information

Findes i forhallen.

Officials

Turneringsledere kan kendes på deres hvide
skjorter med DBf-logo på venstre bryst. Alle
øvrige officials er klædt i lyseblå skjorte med
DBf-logo.

Bulletiner

Hver morgen udkommer en bulletin med gårsdagens resultater, referater og interviews samt
oversigt over dagens program.

Kortfordelinger og frekvenstavler

Resultater, kortfordelinger og frekvenstavler offentliggøres ved opslag i spillelokalerne og på
festivalens hjemmeside www.bridgefestival.dk

Mesterpoint

Der spilles om mesterpoint i alle bridgeturneringer. Husk medlemsnummer (kan oplyses i
informationen i forhallen).

Tobak

Rygning er forbudt i spillelokalet. Rygning er
nu kun tilladt udendørs.
Mobiltelefon
Mobiltelefoner skal være slukket i spillelokalet
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Organisation

FESTIVALANSVARLIGE
Per Egelund
Flemming Bøgh-Sørensen
Charlotte Koch-Palmund
INFORMATION
Peter Jacobsen (Ansvarlig)
Morten Henningsen
Vivi Larsen
Sofie Koch-Palmund

TURNERINGSANSVARLIGE
Sekretariatet
TURNERINGSLEDERE
Jacob Duschek (Ansvarlig)
Jens Brix Christiansen
Ole Berg Kristensen
David Stevenson (England)
Niels Krøjgaard
Marieke Quant (Holland)
Karsten Nyblad
Lars Andersen
Ole Vinberg Larsen
Bertel Lund Hansen
Ove Sandholt
Niels Aagaard
Sus Vang
Henning Mikkelsen
Charlotte Koch-Palmund
Frank Grønlund Jørgensen
Henrik Kristensen

APPELKOMITE
DBf’s appelkomite v/ Jens Brix Christiansen
RÆKKEMANAGERS
Peter Kejlberg
Christian Sørensen
Børge Pedersen
Carl Elmegaard
Jacob Jensen
Eigil Rasmussen
Annette Brink Nielsen
Ulla Elmelund
Carl Johan Stolpe
Bendt Eriksen
Ulla Kjærsgaard
Inger Hoppe
Knud Dejgaard
Søren Hoppe

Finn Sinding
Ole Jakobsen
Niels Jørgen Hansen
Morten Kjærsgaard
Søren Kryger

KORTLÆGNING
Bo Ulrik Munch (Ansvarlig)
Svend Gjerløv
Hanne Gjerløv
Kirsten Munch
Jørgen Vang Hansen
Rita Vang Hansen
Inger Winther
RESULTATSERVICE
Ulla Tradsborg (Ansvarlig)
Ole Nielsen
Allan Christensen
Otto Rump
Sonja Rasmussen
Jytte Dahl
Karl Bo Jensen
Annalise Thorsen
Jonna Laursen

BULLETIN, PRESSE og WEB
Henrik Kruse Petersen (Ansvarlig)
Ole Berg Kristensen
Christina Lund Madsen
Peter Lund
Charlotte Koch-Palmund
IT
Claus Øgard

BBO
Jan Nielsen
Susanne Kramhøft

BEGYNDERFESTIVAL
Charlotte Koch-Palmund
Sus Vang
Jacob Røn
Steen Løvgreen
Torben Kelså

BRIDGE-CAFEEN
Henning Langbak (Ansvarlig)
Lene Høybye
Birgit Munch Wissum
Krista Ruby
Søren Pirmo
Birgit Bruun
Elsbeth Riken
Inger Hoppe
Anne Bruun-Hansen
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Karin Villadsen
Hanne Munk
Karen Fønsby
Birgitte Bendix
Henny Sørensen
Annette Millinge
Lone Enghuus
Carl Johan Stolpe
Randi Hansen
Annette Brink Nielsen
Nina Andersen
Irene Jensen
Ingelis Axfort
Birgithe Mikkelsen
Jørgen Foget
ØKONOMI
Peter Barington

CEREMONIMESTRE
Jytte Skjærbæk
Egon Andresen
IT-KURSER
Lars Andersen
Dirch Olesen

TURNERINGSLEDER-KURSER
Per Egelund
Claus Christiansen
Jørgen Steen Larsen
Marianne Durck
Kai Hansen
Hans Christian Sørensen
Søren Pirmo
BRIDGE INTRO
Inge Lind Sørensen
Steen Løvgreen
Jytte Skjærbæk
Alan Jørgensen
Elsbeth Riken
Ellen Rasmussen
Åse Jensen
Mogens Jensen
Niels Jørgen Hansen
Annelise Hansen
Knud Peder Hansen
Ingelis Axfort
Nina Andersen
Bendt Eriksen
Dorrit Pedersen
Irene Jensen
Carl Åge Jensen
Annette Brink Nielsen
Jørgen Frantzen
Annette Millinge

Dansk Bridgefestival 2014
4.-13. juli i Svendborg

Juniorcamp 5. - 6. juli  •  DM Mixed par  •  DM Damepar  •  DM seniorpar  •  DM åben par  •  
DM for begyndere  •  Begynderfestival  •  Turneringslederkurser  •  BridgeCentral-kurser  •  
Bridge/golf • Bridgemate-kurser • Gratis introkurser  • Guld-, sølv- og bronzeturneringer •
75-års jubilæumsturnering og -fest • Danish Open • Vinoble Open

Festivalsponsorer:

SVENDBORG
TURISTFORENING

Læs mere på www.bridgefestival.dk

