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          Fuld fart på festivalen  

Så kom festivalen i de fine nye omgivelser for alvor i gang. Bridge/golferne fortsatte deres spilleri
på de store og små grønne flader, og de slutter af med golf på Svendborg golfbane i morgen.
Den største gruppe af bridgefolk var de 120 mixedpar, som kastede sig ud i det hundeslagsmål som
kvalen altid er, og da dommeren fløjtede af, havde de 40 bedst placerede par kvalificeret sig til Afinalen, som blev påbegyndt lørdag aften, og som afsluttes i løbet af søndagen. Vindere af kvalen
blev den tidligere DM-mixed-vinder Bettina Kalkerup med Flemming Poulsen som makker. De
scorede 709 foran Rikke Christiansen_Nils Mønsted med 606 og Charlotte Schwartz-Rosman_Jan
Mayer på 468. Der var som så ofte før en del af favoritterne som ikke klarede skærene, og du kan
se hele slutstillingen bagerst i denne bulletin eller som sædvanligt på bridgefestival.dk

Sideturneringerne kom også så småt i gang, og vi forventer at deltagerantallet vil stige i disse turneringer dag for dag. Inde i bulletinen kan du finde en oversigt over de flotte præmier, som sponsorerne
har leveret, og som der trækkes lod om i forbindelse med de mange drop-in-turneringer. Alle har
lige stor chance for at vinde disse præmier, så kast dig bare ind i kampen ...

Som du kan se nederst på siden var ungdommen også kommet til Svendborg, idet ca. 40 unge med
12 meget kompetente hjælpere (heraf en del landsholdsspillere!) underviste de unge mennesker i
bridgespillets finurligheder, og humøret var som altid helt i top. Campen afsluttes i morgen og så
håber vi at deltagerne vil fortsætte med at nyde vores dejlige spil i mange år fremover.

Mixstormens ofre
af Christina Lund Madsen

De grønne DBf-flag blafrede blidt i sommervinden eftermiddagen lang, mens de 120 par i
semifinalen for DM mixed par kæmpede om de
40 pladser i finalen. Netop som de sidste spil blev
lagt i mapperne, åbnede himlen sig, og et uvejr
rejste sig over Svendborg Idrætscenter. Stormen
rev en stribe af ofre med sig i form af tidligere
DM-medaljetagere og rutinerede landsholdsspillere, som alle måtte tage plads ved bordene
i B-finalen lørdag aften.
		Blandt ofrene var sidste års bronzemedaljører,
Camilla Bo Krefeld med sin far Michael Krefeld,
sølvvinderne fra DM mixed hold i foråret Henrik
Frydenlund - Lotte Skaanning, et af landets mest
sammenspillede mixpar, Ole Raulund og Tina
Ege, som spiller sammen i 1. division, Lone
og Bo Bilde (Lone er netop hjemvendt fra EM
i Kroatien, hvor hun var med til at kvalificere
damelandsholdet til VM næste år), og hvis man
scroller langt nok ned på resultatsiden finder vi
vinderne fra 2012, Katrine Martensen-Larsen og
Anders Sigsgaard. Men som Zia ville sige, så er
det sjovere at vinde det ene år og være bundprop
det andet år end at ende på middel to gange…
		Den værste placering er dog uden tvivl den
som nr. 41. Fornøjelsen tilfaldt i år endnu et par
tidligere medaljetagere, Anita Buus Thomsen Tom Nørgaard. Parret var dog i overraskende
højt humør og fortalte muntert om deres deroute
i de sidste syv runder. Parret lå nemlig placeret
som nr. 9 med plus 323, da stormen brød ud og
modvinden ramte. Jeg spurgte Anita, hvad der
gik galt:
		”-47, -33, -23, -57, -40, -48…” svarede hun.
Før sidste runde lå parret nr. 25 med 216. Men
en runde på minus 82 efterlod dem med ti point
op til nr. 40.
		Jeg bad om et af deres katastrofespil, men det
var for pinefuldt at tænke på. Tom Nørgaard gav
i stedet en 3ut fra et topopgør i deres pulje mod
Signe Buus Thomsen og Jonas Houmøller:
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Udspillet gik over <9 til <T. Tom i syd tog ¤D
og spillede hjerter mod bordet, hvor Signe snedigt lagde bonden. Tom skulle nu tage stilling til,
hvor mange stik han skulle gå efter. Det undrede
ham, at han havde fået favør i udspillet med klør
ud frem for ruder. Signe i vest var længe om at
spille ud, så Tom mistænkte hende for at sidde
med >E.
		Han valgte derfor at dykke ¤B frem for at
spille på hjerterne 3-3, hvis nu Jonas i øst havde
4-farve. Med hjerterne 3-3 og >E i plads, men
en sparknibning, der gik galt var det dog forkert.
Tom endte med ti stik til -3 frem for at tage sine
11 topstik efter klørudspillet til +43. Det var blot
et af mange spil, som kunne have bragt parret i
top 40.

Anita smiler til en hovedrystende Tom

Ægteskabsbridge
Mix er kendt for at sætte ægteskaber over styr, så
derfor har Henrik og Annette Frydenlund Rosthøj
klogeligt valgt at stille op med hver deres makker.
Men det er nu ikke nok til at sikre husfreden, hvis
den ene vinder en slem, som den anden går ned
i - vel at mærke efter samme udspil.

Brian og Annette

Bagefter indrømmede Henrik over for Brian, at
hans spilleplan vist var ”en meget dyb tekniker”.
”Det havde jo været en ren top at vinde den,”,
sagde Henrik, hvortil Brian svarede:
”Arh, du havde skullet dele den med din kone.”
		Hvorom alting er, så endte Annette i A-finalen
og hendes mand i B-finalen. Men så slipper de
selvfølgelig for at spille mod hinanden...
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Brian og Annette er ikke helt sammenspillede, så
med 4> mente Brian, at han havde vist renonce,
men Annette var ikke sikker og viste derfor >E,
hvorfor parret endte i slem med to esser ude.
		Af uvisse årsager valgte Øst at spille >K ud
frem for at hæve sine to esser. Annette sagde
”Tak”, da bordet kom ned, spillede tre gange klør
og lagde Nords single hjerter.
		Hendes mand var derimod blevet spilfører i
syd efter et andet meldeforløb og fik derfor også
ruder ud. Han så dog lidt dybere i spillet, for hvis
nu klørene ikke bryder 3-3, går kontrakten også
ned, hvis modparten kan trumfe med en lille
spar. Han forsøgte derfor at spille en snedig spar
hjem mod kongen i håb om, at øst ville dykke
med #Ex. Nu havde Øst uheldigvis for Henrik
kun #E at stikke med, og det tog ikke mange
sekunder for ham også at tage ¤E, når Henrik
så storsindet gav ham chancen.

Favoritternes færden
Nu var der jo trods alt også 40 gode par, som
klarede cuttet til A-finalen, og bedst af alle blev
Bettina Kalkerup - Flemming Poulsen med en
score på 709 point. Sidste års overraskende
sølvvindere, Charlotte Schwarz-Rosman og Jan
Mayer, blev nummer tre efter Rikke ChristiansenNils Mønsted, så noget tyder på, at det ikke var
helt tilfældigt, at parret stod på podiet sidste år.
		De forsvarende mestre, Dorthe og Peter
Schaltz, endte på en sikker 8. plads. Hvad mere
interessant er, at deres handicapscore var præcis
0,00! Det lykkedes dem altså at ramme præcis,
hvad de i følge handicapseedningen var beregnet
til. Nu er handicapsystemet kun et år gammelt,
men jeg har ikke hørt om, at det er sket tidligere.
Bettina og Flemming er i topform

Hvis vi så kigger på, hvem der er favoritter i Afinalen, så går favoritværdigheden minsandten
til Anne-Sofie Houlberg Jensen og Morten Lund
Madsen et mulehår foran ægteparret Schaltz
med vinderne af mixkvalen Bettina Kalkerup og
Flemming Poulsen som 3. seedet og Signe Buus
Thomsen - Jonas Houmøller som 4. seedet.
		Nu var jeg jo så letsindig i festivalens præbulletin at udråbe Fie og Morten til favoritter til
at misse kvalen. I eftermiddags fik jeg følgende
sms fra Morten:
		”Du er alt for tæt på at få ret.”
Jeg havde netop afleveret ungerne i sommerhus
og tjekkede scoren. De lå nr. 75 et godt stykke
ind i 2. sektion af kvalifikationen.
		Da jeg ankom 25 minutter senere lå de nummer 23. Fie, som har en to måneder gammel lille
pige fortalte mig, at hun lige fik ammet i pausen,
og det hjalp tilsyneladende at få lettet trykket.
		Nu siger handicapsystemet, at de er favoritter
i finalen, så jeg tester systemet og vover et øje
på, at to af de fire par nævnt her ender på podiet.
		Jeg tror dog, at der er nogle jyder, som har
tænkt sig at udfordre handicapsystemets spådomme. Udover ægteparret Henneberg (heste,
som jeg tidligere har spillet på) er der nr. 2 fra
kvalifikationen Rikke Christiansen - Nils Møn-

sted, Stense Farholt - Henrik Caspersen, og mon
ikke der dukker den sædvanlige overraskelse op?
Man har jo lov at håbe.

Formatet for mixpar
Som så ofte før krævede kvalifikationen sine
blodige ofre. I forbindelse med DBf’s omfattende medlemsundersøgelse i efteråret var der
flere kommentarer med ønsker om en forbedring
af formatet i DM for mixed par. Jeg spurgte
en stor del af deltagerne, hvad deres holdning
var til, at man kopierer formatet fra åben par
og spiller kvalifikation om fredagen. Et par af
kommentarerne lød:
		”Rent sportsligt er der ingen tvivl om, at det
er bedre.” - Emil Jepsen og Jonas Houmøller.
		”Jeg synes, det er fedt, for hvis man så kun
spiller mix, så er man her en ekstra dag.”
- Annette Rosthøj.
”Man risikerer, at nogen ikke vil tage en dag
ekstra fri. Personligt ville jeg dog gøre det.”
- Maria Dam Mortensen.
		Umiddelbart var der klar stemning for en udvidelse af turneringen. Hvis I derude går rundt
og føler stærkt for enten det ene eller det andet,
sp hiv fat i en af os fra DBf og sig frem.

Charlotte Schwarz-Rosman

Fie Houlberg og Lene Jepsen

Ægteparret Kell og Helle Krogh med hver deres
makker i første runde af finalen

Em koncentreret Mads Krøjgaard

Stoffer
Af Charles

Hvad nu?
Du sidder med denne næve:
♠ E K D 10 2 ♥ E K 9 3 ♦ E B 6 5 ♣ Du er ivrig efter at komme i gang med meldeforløbet, og trefarvede hænder åbnes bedst på
et trinnet, så du slår i gang med 1♠. Desværre
var det endnu ikke din tur til at melde, og
makker skulle nu passe resten af
meldeforløbet.
Hvad melder du nu efter tre passer?
Stoffer
Kristoffer Rasmussen får travlt i Svendborg. I
weekenden er der 50 deltagere til Juniorcampen heraf et dusin undervisere. Stoffer er
holdkaptajn for U-20, som træner flittigt til
VM i Istanbul senere på sommeren. Mandag
og tirsdag deltager U-20 i Vinoble Open, og
her stiller Stoffer selv op på det lokale ”Real
36.” (Foto U-20).
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Kristoffer Rasmussen – Poul Just N-S mod
Henrik Ibsen – Henrik Nissen Ø-V. Nord
åbnede 1♠ uden for tur, og det blev ikke
accepteret, hvorefter syd skulle passe under
hele meldeforløbet. ”Stoffer” havde således
kun et skud i bøssen og valget faldt på 6♠.
Øst servede ♦K og troede ikke meget på den
kontrakt, men efter ♦E og mere ruder til ♦D,
kunne ♦6 trumfes i syd og ♥D kunne knibes
gennem vest på tilbagevejen. 12 stik (1430).
Trumf ud hjælper ikke, når de høje ruder
falder ud i øst, så 6♠ er udsættelig.
Som der fremgår er Stoffer også meget
inspireret og eksplosiv med kortene i hånden,
og han får brug for al sin energi i Svendborg
og resten af sommeren, der kulminerer med
VM.
U-25 deltager i Danish Open, hvorefter alle
juniorerne drager til Burghausen i Tyskland,
hvor det er europæisk Juniorcamp og EM for
Juniorpar. Det starter lørdag den 12. juli.

Ø/N-S

♠B5
♥D76
♦8743
♣B763

♠ E K D 10 2
♥EK93
♦EB65
♣♠764
♥842
♦KD2
♣ E 10 9 5
♠983
♥ B 10 5
♦ 10 9
♣KD842

Oliver Rosager (U-20), Stoffer og sponsor
Morten Larsen, Nordfyns Finans kampklare!

Festivalhistorier
af Henrik Kruse Petersen

håber på lidt hjælp fra venligsindede bridgespillere til at bringe et par kolde fadøl i retning af
ham indimellem.

Ny makker til hver runde?
Lea Troels Møller Pedersen ser ud til at have
et rimeligt højt forbrug af makkere, idet hun
tilsyneladende skifter dem ud efter hver runde
i mixen. Jeg overværede hende spille med to
forskellige i de to første runder, og funderede
over om det mon skulle fortsætte sådan resten af
turneringen. Hun påstod dog, at det kun skyldte at
hendes mixedmakker, Lars Peter Damgaard, var
blevet en anelse forsinket, og så havde Lea kapret
HC Graversen som kortvarig sub. Han forsøgte
dog at stikke af allerede efter første spil, men den
strenge dommer dømte ham til at spille runden
færdig inden Lars Peter kunne komme til fadet.

Halter det i DBf?
Formanden for bridgeforbundet, Henrik Friis, er
set humpende rundt på to krykker her på festivalen og har uden tvivl måtte forklare mere end
et par gange, hvad han har foretaget sig for at
komme til at se sådan ud. Forklaringen er den, at
han til en familieskovtur troede han var ung nok
til at deltage i et spil rundbold, og resultatet blev
en ødelagt akillessene, hvorefter han blev dømt
til at gå med benet i gips i to måneder. Han tager
det dog fortrædeligheden med oprejst pande, men

Lea t.v. med makker nr. 1

Lea med makker nr. 2 ...

Bridgespinneren eksisterer!
Den myteombruste maskine Bridgespinner har
været på vej så længe, at en del af bridgefolket
har været i tvivl om, om opfindelsen af den måske
kun var en form for københavnsk vandrehistorie.
Men den findes nu i den rigtige verden! Du kan
faktisk se den i brug i forhallen, hvor du udover
en lille demonstration også kan spille en mindre
turnering med/mod den med en kold fadøl som
præmie. Kig forbi, og prøv den spændende maskine, og læs mere udførligt om den i bulletinen
i morgen.

Fint besøg
Festivalen blev officielt fløjtet i gang, da Svendborgs borgmester, Lars Erik Hornemand, venligt
mødte op ved starten af mixedpar-turneringen og
bød os alle hjertelig velkommen til Svendborg
kommune. Han håbede, at vi udover at spille
bridge også ville komme forbi på ferie og lignende, idet området ifølge ham har tilbud for
næsten enhver smag. DBf har foreløbig lavet en
aftale om at komme tre år i alt.

Preben ”VM” Schmidt og Kren Nielsen sidder parat til at
vise dig, hvad den nyudviklede Bridgespinner kan.

  Hvad laver en Tu-leder?
af Ole Berg

Man kan, groft sagt, dele en turneringsleders
opgaver i to områder; de praktiske arrangementer
omkring turneringen, og så når vi bliver kaldt
ned til et bord, for at dømme efter en uregelmæssighed.
		Selvom det i langt de fleste tilfælde er det
første vi bruger mest tid på, så er det den sidste
rolle spillerne oftest ser os i.
		Og her ved bridgefestivalen er vi turneringsledere så heldige, at vi kan få lov til at fordybe
os i den sidste rolle. Vi skal bare gå rundt i vores
egne cirkler og spille kloge og nørde rundt i obskure paragraffer, mens alle de vigtige opgaver
er overladt til kolleger med en væsentlig bedre
jordforbindelse.
Hvordan dømmer en Turneringsleder?
Det er et godt spørgsmål, og for at kunne forklare
det bedst muligt, tager jeg lige en lille omvej
forbi filosofien. Hvis det virker lidt mærkeligt,
så hæng på alligevel, det skal nok ende med at
give mening.

Absolutte afgørelser og Pragmatiske vurderinger
I mange sammenhænge, og specielt når det drejer sig om bridgeregler, giver det god mening at
opdele de afgørelser autoriteter kommer med i
to grupper:
”Absolutte afgørelser” og ”Pragmatiske vurderinger”.
Hvad er det så for to størrelser?

En Absolut afgørelse er noget der ikke er til
diskussion, og hvor man altid kan komme frem
til det rigtige resultat, blot man er dygtig nok.
Et eksempel fra det virkelige liv kunne være
lysets hastighed, som er 299.792.458 meter pr.
sekund. Det kan vi ikke lave om på, lige meget
hvor gerne vi ville, og lige meget hvor mange
mennesker der kan blive enige om, at det ville
være smartere, hvis det var anderledes.

En Pragmatisk vurdering derimod, er noget der
kan diskuteres, og hvor vi er nødt til at blive enige
om, hvad vi finder rimeligt. Et eksempel fra det
virkelige liv kunne her være valgretsalderen,
som i Danmark er 18 år. Der er næppe nogen der
kan bevise, at det er bedre, end hvis den var 17
år, hvis den var 19 år, eller hvis den var 17 år, 8
måneder og 16 dage. Men vi er i fællesskab, via
demokratiet, blevet enige om, at 18 år en grænse,
der virker fornuftig og rimelig.
Eksempler fra bridgelovene
Som sagt kan man også opdele turneringslederes
afgørelser i de to ovennævnte grupper.
		Et eksempel på en Absolut afgørelse fra
en turneringsleder kunne være en sag om en
etableret kulørsvigt. Her er der ikke så meget at
diskutere _ der skal overføres et bestemt antal
stik til modstanderne, uanset om turneringsledere, spillerne eller en evt. appelkomite finder
det rimeligt eller ej.
		En Pragmatisk vurdering kunne fx være det,
vi ser efter en forkert forklaring, hvor turneringslederen skal vurdere, hvad der mon ville
være sket, hvis den rigtige forklaring var blevet
givet. Det kan man aldrig være 100% sikker på,
og jævnligt vil man være ret meget i tvivl. Men
man er nødt til at vurdere et eller andet _ man
kan som turneringsleder ikke bare lade sagen
udgå, fordi den er for svær. Derfor kan man heller
aldrig være sikker på, at en Pragmatisk vurdering
er 100% retfærdig _ man kan allerhøjst håbe på,
at man kan nå frem til en løsning som alle finder
rimelig.

En forudsætning i reglerne
Det kan måske komme som lidt af en overraskelse for nogle, men bridgelovene antager som
udgangspunkt, at enhver turneringsleder kan
alle reglerne perfekt. Det er måske ikke altid
tilfældet, men det ville være svært at forestille
sig et sæt bridgelove, hvor man gik ud fra, at
turneringslederen ikke kunne alle reglerne.

Festivalturneringsledere
i gang med absolutte og
pragmatiske afgørelser

Hvad kan en appelkomite?
De Absolutte afgørelser
Når en turneringsleder afsiger en dom, der er baseret på en Absolut afgørelse, er udgangspunktet,
at turneringslederen kan reglerne, og at der derfor
ikke er så meget at diskutere.
		Denne type afgørelser vil typisk være: Kulørsvigt, udspil fra forkert hånd, og melding uden
for tur.
		Hvis en turneringsleder har afsagt en dom i
sådan en sag, og man mener at lovene er blevet
fortolket forkert, er det ikke altid det bedste skridt
straks at bede om at appellere dommen.
		Det første skridt man bør tage, er at bede turneringslederen om at læse den lov eller de love
op, som han har brugt. Hvis man stadig mener
at lovene er fortolket forkert, bør man forsøge,
på en rolig og konstruktiv måde, at forklare turneringslederen, hvor og hvordan man mener der
er tolket forkert.
		Først hvis dette også er frugtesløst, bør man
skride til at appellere.

Hvad gør appelkomiteen?
Måske ikke så meget. For det første er det ikke
altid, at appelkomiteen er specielt lovkyndige, og
for det andet er det turneringslederens ansvar, at
alle lovene bliver overholdt.
		Derfor er det også sådan, at hvis appelkomiteen kommer frem til en afgørelse, som (turneringslederen mener) er ulovlig, skal han afvise
appelkomiteens afgørelse.
		Dette er, så vidt vides endnu ikke sket i Danmark, og det er næppe noget mange nogensinde
vil opleve.
		Hvis en turneringsleder finder en appelkomites afgørelse ulovlig, vil normal procedure
være, at turneringslederen konfererer med appelkomiteen, og på den måde prøver at finde den
korrekte afgørelse.

Kan de ikke det, bør turneringslederen af egen
drift sende sagen til yderligere behandling i
forbundets appelkomite, der har mandat til at
omstøde turneringslederens lovfortolkning. Gør
han ikke det, kan man selv gøre det.
Hvad skal vi så med en appelkomite?
Det er når turneringslederen har foretaget en
Pragmatisk vurdering at appelkomiteen kommer
til sin ret. Læs mere om det i morgen.
#¤><#¤><#¤><#¤><#¤><#¤><#¤><

Tidsprogram for Danish Open
Mandag 10.00 – 18.30
Tirsdag 10.00 – 18.30
Onsdag 10.00 – 18.00

Monrad runde 1-4
Monrad runde 5-8
Finaler

Vi starter præcis, så 09.59 skal man sidde på
sin plads og være klar til at spille.
Frokostpauser
Mandag 14.00 – 14.30
Tirsdag 14.00 – 14.30
Onsdag 12.30 – 13.00
Afhængigt af yderligere tilmeldinger kan
frokostpauserne mandag og tirsdag blive
ændret til 13.00 – 13.30
Detaljerede programmer kan afhentes i
receptionen fra søndag kl. 19.00.
Intet ”Captains meeting”, men alle deltagere
er velkomne til at kontakte TL,
Ole Berg Kristensen: 28 19 57 11

  Dynamitgrupper
af Steen Jacobsen
DynamitgruppeMIX-PAR
i semifinalen
DYNAMITGRUPPE I SEMIFINALEN
2014i mixedpar 2014
Denne artikel nåede desværre ikke, at komme med i præbulletinen, men nu kan du her søndag
Denne artikel
nåedehvordan
desværre
at komme med i lørdagsbulletinen, men nu kan du her søndag
morgen
konstatere,
detikke,
gik dynamitgruppen.
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Indledende runder i fodbold-WM havde også en dynamitgruppe med Italien, England, Uruguay og
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I mixedpar semifinalen har vi dynamitten i gruppe A.
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der 2 nye par med, der i % er seedet til A-finalen. Disse 12 par skal teoretisk kæmpe om 8 pladser.
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Gruppen risikerer derfor, at deres scorer ikke rækker til 8 pladser i A-finalen.
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Anders Sigsgaard 2012, samt Bettina Kalkerup 2007 og Bob Prickaerts, dog med ny makker i år,ny
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i år:Poulsen.
Flemming Poulsen.
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Sidste års guld og bronzevindere er således sat i samme gruppe!
FORDELING AF PLADSER I FORHOLD TIL DM 2013:
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Det er glædeligt, at 35 A-par fra sidste år har kvalificeret sig igen i år, heraf alle par fra top 20.
Det er glædeligt, at 35 A-par fra sidste år har kvalificeret sig igen i år, heraf alle par fra top 20.
Derimod er det sløjt for deltagerne i B-finalen. 11 par fra top 20 og kun 18 af de resterende 60 par.
Derimod er det sløjt for deltagerne i B-finalen. 11 par fra top 20 og kun 18 af de resterende 60 par.
Det giver plads til 56 nye par, altså næsten halvdelen af feltet.
Det giver plads til 56 nye par, altså næsten halvdelen af feltet.
Af skemaet kan endvidere aflæses hvilken % sats, der forventes af 8. pladsen i hver af de 4 grupper.
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Tages hele feltets forventede %-score rækker 51.41 til A-finalen. Gruppe E ser perfekt ud.
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ogpars-gruppe.
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med 12 A-par, hvorimod gruppe B og D præcis har hver 88favoritter.
Sidste år var fordelingen 7-8-8-10-7. Her fik gruppe D tilkæmpet sig 2 ekstra pladser.
Naturligvis kan der fra nogle af de 5 grupper gå mere end 8 par videre til A-finalen.
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med 12 A-par, hvorimod gruppe B og D præcis har hver 8 favoritter.
Naturligvis kan der fra nogle af de 5 grupper gå mere end 8 par videre til A-finalen.
Sidste år var fordelingen 7-8-8-10-7. Her fik gruppe D tilkæmpet sig 2 ekstra pladser.
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(1G+1B) samt Martin Schaltz (1B). Der mangler således metal af sølv, måske med en 5. makker? J

Mesterpoint i semifinalen
Det er glædeligt, at DBf nu forlanger, at alle DBf klubber skal spille om mesterpoint i alle deres
turneringer. Det må derfor forventes, at dette også gælder for DBf’s egne turneringer!! J
I de sidste 9 år er semifinaler i DM for Åbenpar og Mixpar afviklet uden tildeling af MP!
Ja, der har ikke engang været plads til et par flasker vin i præmier.

I de 9 år har der i Vingsted-programmet stået, at ALLE turneringer afvikles med tildeling af MP.
Må jeg minde om, at semifinalerne er trådt i stedet for de tidligere kredsmesterskaber, hvor der blev
spillet om sølvpoint. Der er således på landsbasis fjernet en årlig sølvpointturnering.
I sølvpointturneringer tildeles der som hovedregel (tabel 3.1.1.1) 1 sølvpoint til vinderne for hvert
par, der deltager. Der skal rimeligvis ske en nedjustering i den specielle afviklingsform med 5
grupper á 24 par. Minimum tildeles MP i hver af de 5 grupper med 24 sølvpoint til vinderen og
efterfølgende placeringer 16-11-8-6 og 4 sølvpoint.
I alle 9 år har jeg plæderet for MP i semifinalerne, bl.a. på repræsentantskabsmøder og i den nu
nedlagte Mesterpointkomite, desværre uden gehør hos dem, der har magt hertil.
Det ville klæde DBf, at råde bod herpå ved at tildele MP i alle de 9 foregående semifinaler fra 2005
til 2013 i både mixedpar og åben par. J

Dynamitgruppen med sidste år DM-vindere, Peter og Dorthe Schaltz, i forgrunden

Gang i sideturneringerne
af Ole Berg Kristensen

Premiere på handicapturneringer
Lørdag var der mulighed for at deltage i den
første
almindelige
DBf-arrangerede
handicapturnering.
Det valgte Birgitte Engelbrechtsen og Bent
Ole Pedersen at gøre, men de ødelagde
konceptet lidt, idet de ikke alene vandt
turneringen, de scorede også så mange point,
at de ville have vundet turneringen selvom
det ikke havde været en handicapturnering.


Udspillet blev taget på bordet. Spilfører
valgte nu rimeligt nok at spille på, at den
svage åbningshånd ikke havde ♣D, og
spillede derfor en lille klør fra bordet, der gik
til bonden og damen. En ny hjerter blev taget
på bordet, og ♣8 blev sendt af sted. Her
havde Syd is i blodet, og lagde en lille klør,
der gik til Nords ♣9. Hvis Syd var gået på ♣E,
ville der være blevet rejst to stik til afkast af
to spartabere, men nu skulle spilfører gætte
rigtigt i et par farver, og da det ikke gik så
godt, endte det med to beter, og en ren top
til NS.

Vi skal se et spil med vinderne:
25
N/ØV

95
T6
EDBT5
D965
T743
ED6
K983
EDB5
987
K4
B4
KT83
KB82
742
632
E72

Vest
2
Udspil: 10.

Nord

Øst

2
P

D
4

Birgitte

Syd

Bent Ole

P
a.p.

God teknik i A-rækken
Når man hører om gode spil, er det ofte høje
eller doblede kontrakter, der giver
spektakulære resultater.
Men specielt i parturneringer kan der ofte
være mange point at vinde, hvis man får gjort
sig umage i spil der kan se helt uskyldige ud.
Vi skal her se Rasmus Nielsen og Finn Hansen
score en velfortjent ren top, på god teknik,
både i meldingerne og i spillet:

6
Ø/ØV

Finn kunne se slutstillingen for sig:

E9853
95
KT32
76

KT7642
76
854
T2

6
Ø/ØV

KT3
76

ET43
EDB
ED9853

KT764

DB
KDB82
976
KB4
Vest

Rasmus

2♠

Nord
P

E98

85
2

Øst

Syd

1♣
3♣

1♥
a.p.

Finn

Udspil: ♥K.
Først dvæler vi lige ved meldeforløbet. Det
ser nemt nok ud på skrift, og det er det sådan
set også. Men der er misfit mellem hænderne,
og det er i sådanne situationer, man til tider
ser folk komme galt af sted. ØV brug af svage
spring virker godt i det her spil, idet Vest får
vist sin hånd, og derfor med sindsro kan
passe til 3♣. Havde vest ikke kunnet melde
2♠ i første melderunde, ville det have været
meget fristende at introducere farven senere,
på et højere niveau.
Nå, men til spillet.
Finn tog udspillet med ♥E, og spillede straks
en lille hjerter som Syd stak. Syd skiftede nu
til ♠D, som Finn dykkede i bordet og
trumfede hjemme.
En hjerter blev trumfet med ♣10, hvor Nord
smed en spar. Finn spillede nu en lille ruder
til damen, der holdt stik.
Nu var det tæt på, at der var fuld optælling
på hænderne. Syd havde meldt ind, og Nord
havde vist både ♠E og ♦D. Derudover havde
Nord ikke trumfet ♣10 over. Alt tydede på, at
syd havde både ♣K og ♣B.

T
ED
ED985
D
D8
97
KB4

Han vidste at klørknibningerne ville være
omsonste, men at ruderknibningen ville
lykkes. Problemet var, at han ikke kunne
komme på bordet for at knibe. Men så måtte
han jo få modstanderne til at hjælpe sig.
♥10 blev trumfet med ♣2, og overtrumfet
med ♣6. Det kan se lidt fjollet ud at trumfe
hjerteren, når man nu ved at den bliver
overtrumfet, men som vi kommer til at se,
var det en vigtig manøvre.
Set fra Nords sæde så det ufarligt ud at
trække ♠E, idet man jo vidste at bordet var
dødt. Men det var lige det halmstrå Finn
havde brug for. Han trumfede ♠E, og spillede
nu ♣8, som Syd stak med Bonden.
Syd spillede sin sidste hjerter, men den
trumfede Finn, hvorefter han trak ♣E og
spillede en lille klør til Syds konge. Med to
kort tilbage i ruder, måtte Syd agere
fødselshjælper til ruderknibningen og det
niende stik.
Læg mærke til, at hvis Finn ikke havde
trumfet sin sidste hjerter med ♣2, så havde
Syd i slutpositionen haft en hjerter at spille
sig fri med.

God teknik af vinderne i sølvturnering
Festivalens første sølvpointturnering blev
vundet af Jytte Thomsen og Bent Andreasen.
Vi skal se et spil, hvor Jytte i en 3ut viser at
grundteknikken er i orden:
7
S/Alle

EB42
DB9
B732
EB
KT986
753
T872
K54
T98
EK64
4
985
D
E63
D5
KDT7632

Vest
P
P
Udspil: ♠5.

Nord
Jytte

1♦
3ut

Øst
P
a.p.

Udspillet gik til ♠D, kongen og esset. Når man
har en god langfarve i 3ut, så er det tit en god
ide at inkassere den. Sommetider kan det
dog også være en god ide lige et foretage en
enkelt indledende manøvre, inden man tager
farven.
Jytte spillede ♥D i stik 2, for når klørene er
trukket, er der sådan set ingen indgang til at
tage knibningen. Øst dækkede damen med
kongen, og den blev stukket med esset.
Jytte fyrede nu hele syv-farven i klør af, og
Vest skulle finde nogle afkast. Det var ikke
lige til at overskue, og Vest vred sig i hvert
fald så meget, at Jytte med sindsro kneb efter
♥10, og tog 12 stik og en top.

Syd

Bent

1♣
2♣

Det skal være sjovt, at
lære at spille bridge!
af Matias Rohrberg
Det er overskriften, når 33 juniorer er samlet her
i Svendborg i denne weekend med det fælles
mål at lære lidt om bridge. Delt i to lige store
grupper med 16 begyndere i det ene rum og 17
fortsættere i det andet rum, er der nok at se til,
for de entusiastiske undervisere, som alle spiller
på de danske juniorlandshold, der senere på året
skal forsøge at vinde VM for Danmark.
		”Det skal være sjovt at være med, både for
underviserne og for de kommende bridgespillere” siger Morten Bilde, som er primus motor
i dansk juniorbridge og desuden er kaptajn for
det danske U25-landshold. Mortens filosofi er
at holde det hele på et plan, hvor der er plads til
lidt af hvert. Man kan ikke forvente, at børn kan
sidde stille en hel weekend og spille kort, derfor
er der lavet masser af plads i skemaet til fysiske
aktiviteter.
		I begynderrummet er det Dennis Bilde der
netop er kommet hjem fra EM i Kroatien med
det danske åbne landshold, som svinger med
sprittuschen. Når man skal holde styr på ”Honnørpoints, trumfer og stik” bliver man let forvirret, men det gør ikke så meget mener Dennis. ”I
skal ikke lære at melde endnu, for det vigtigste
når man skal lære at spille bridge, er at man kan
spille kortene”.
		I rummet for de lidt mere rutinerede bliver der
gået lidt hårdere til makronerne. Første emne er
svar på åbners 1 i farve, noget Emil Thomsen

Landsholdsspiller Morten Bilde underviser
alle campdeltagerne

Clara Sofie kunne tage en del af håret af!

med legende lethed fører de letrutinerede spillere
igennem. Lige på og hårdt, men ganske kort intro til
emnet og så til det, det hele handler om: at få kort i
hånden og spille noget bridge. For hos de letrutinerede kan alle spille bridge i højere eller lavere grad
_ de kommer dels på juniorcampen for at mødes
med alle de venner, som de har mødt på tidligere
juniorcamps og dels for at lære mere om bridge.
		Da jeg drister mig til at stille et forsigtigt
spørgsmål til Mikkel fra begynderrummet:
”Hvordan er det så at lære at spille bridge?” ,
får jeg prompte svaret: ”Jeg kan allerede spille
bridge”, og det rammer meget godt den stemning, der er i rummet. Der er høj pistolføring
fra alle sider. Der er ingen grund til at sætte sit
lys under en skæppe, og det er der ingen risiko
for, at Dennis får dem til at gøre. Chancen eller
ambulancen, som man siger.
		I fortsætterrummet er stemningen anderledes.
Der tænkes, der tælles, der spekuleres, der skules
til højre og til venstre før hver eneste knibning.
Der lades op til det store brag imorgen.
		Som afslutning på weekenden er der en stor
turnering for de nye bridgespillere. Det kan virke
som en stor mundfuld, men i den rette atmosfære,
er det en god erfaring at få med. De som føler sig
klar til det, får endda lov til at spille den tidlige
bronzeturnering.

Nyt udefra
af Ole Berg Kristensen

Agurketider? Ikke her!
I stedet bringer vi et billede af en børnebog:

Tour de France vs Fodbold VM
Der er både Tour de France og Fodbold VM i
disse dage. Billedet illustrerer, i hvert fald en,
bulletinmedarbejders syn på, hvem der er
rigtige mænd.

Hvis du har for mange penge
Så gå ind på gadgets.dk. Her kan du, bl.a.,
købe:
En fjernstyret pruttemaskine
En gør-det-selv-golfbold
Pudebetræk specialdesignet til pudekamp
Lysende vanter
En håndgranat-isterningebakke
Man må kunne forvente sikkerhed
En amerikansk mand har sagsøgt
computergiganten Apple. Sagsøgeren gør
gældende, at han ved et ”uheld” endte på en
erotisk side, og derefter blev afhængig af den
slags. Han sagsøger Apple for ikke at have
beskyttet ham.

A hard day’s night
I dag er det 50 år siden at Beatles’ første
spillefilm havde premiere.
Dagens dårlige joke
Hvorfor hører sømænd ikke så meget technomusik?
De er til house.

TURNERING

LODTRÆKNINGSPRÆMIER

Lørdag den 5. juli
13.00 – 17.00

Bronze parturnering 1A+1B+1H

Dagens Bridge 1 års abbonnement

Søndag den 6. juli
10.30 – 14.30
19.00 – 23.00

Bronze parturnering 3A+3B+3H
Bronze parturnering 4A+4B+4H

Dagens Bridge
Gavekort til restaurant Citronen.

Mandag den 7. juli
10.30 – 14.30

Bronze parturnering 5A+5B+5H

Dagens Bridge 1 års abbonnement

Tirsdag den 8. juli
10.30 – 14.30
19.00 – 23.00

Bronze parturnering 7A+7B+7H
Bronze parturnering 8A+8B+8H

Overnatning på Hotel Falster for 2
Rejse til Polen – Reinholdt Bridge

Onsdag den 9. juli
10.30 – 14.30
19.00 – 23.00

Bronze parturnering 9A+9B+9H
Bronze parturnering 10A+10B+10H

Dagens Bridge 1 års abbonnement
Dagens Bridge 1 års abbonnement

Torsdag den 10. juli
10.00 – 14.00
14.30 – 18.30

Bronze parturnering 11A+11B+11H
Bronze parturnering 12A+12B+12H

Overnatning på Hotel Falster for 2
Dagens Bridge 1 års abbonnement

Fredag den 11. juli
16.00 – 22.45
19.00 – 23.00

Sølv parturnering 6 (IAF)
Bronze parturnering 14A+14B+14H

Rejse til Polen – Reinholdt Bridge
Dagens Bridge 1 års abbonnement

Lørdag den 12. juli
19.00 – 23.00

Bronze parturnering 16A+16B+16H

Dagens Bridge 1 års abbonnement

Søndag den 13. juli
10.30 – 14.30

Bronze parturnering 17A+17B+17H

Rejse + transport til Polen
New Skanpol og VindroseGO

BridgeSpinner DM Mixed par
Semifinale resultater
1
2

Bettina Kalkerup - Flemming Poulsen
Rikke Christiansen - Nils Mønsted

709
606

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36
38
39
40

Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer
Lene Rask Jepsen - Mads Krøjgaard
Bente Pedersen - Christian Uldal
Jane Norgren - Lars Søgård Hansen
Ulla Tradsborg - Henrik Kristensen
Dorthe Schaltz - Peter Schaltz
Pia Larsen - Jan Petersen
Signe Buus Thomsen - Jonas Houmøller
Melanie Tylvad - Kristian Tylvad
Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg
Stense Farholt - Henrik Caspersen
Kirsten Struve - Henning Druedal
Anne-Sofie Houlberg - Morten Lund Madsen
Annette Rosthøj - Brian Skjønnemann
Helle Krogh - Jacob Røn
Hanne Nielsen - Niels Anker
Susanne Bonde - Søren Justesen
Anne Mette R Schaltz - Thomas Sønderby Sivholm
Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard
Malene Laursen - Henrik Carstens Laursen
Inge Nielsen - Peter Ringsted
Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg
Mie Bøving - Mogens Rerup
Nell Rindahl - Niels Lund
Nadia Bekkouche - Kell Krogh
Mette Koefoed - Peter Gallmayer
Helle Skov - Jesper Kragh
Tove Nørgaard Pedersen - Holger Christensen
Kirsten Barsøe - Peter Barsøe
Kate Reiter - Erik Lund
Karin Thomsen - Frans Kappel Øvre
Sonja Buchardt - Peter Buchardt
Lene Størup - Svend Haugaard Andersen
Sonja Beck - Lars Underbjerg
Pernille Nielsen - Laurids Christoffersen
Eva Ricard - Karsten Vinther
Helle Rasmussen - Claus Lund
Lissy Kristiansen - Niels Bræmer

468
442
411
377
375
362
345
335
330
326
323
320
315
314
306
281
277
277
257
252
249
238
237
225
220
214
211
192
187
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180
172
166
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156
147
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Anita Buus Thomsen - Tom Nørgaard
Lis Pilegaard - Vagn Brobæk
Elsebeth Stobberup - Mogens Pedersen
Grete Skafte - Knut Blakset
Helle W. Thrane - Henning V. Mikkelsen
Margit Schrøder - Niels Hougaard
Christina Aalvik - Per-Inge Helmertz
Pia Knak Jacobsen - Steen Jacobsen
Birthe Kjær Larsen - Erik Fjord Pedersen
Camilla Bo Krefeld - Michael Krefeld
Lotte Skaanning - Henrik Frydenlund
Kathrine Borregaard - Bjarne Hansen
Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank
Bente Mølmann - Bent Mølmann
Lene Jensen - Birger Jensen
Helle Simon Elbro - Henrik Rübner-Petersen
Lea Troels Møller Pedersen - Lars Peter Damgaard
Rikke Capion Justesen - Michael Justesen
Lisbeth Fog - Finn Fog
Mette Jørgensen - Per Nielsen
Winni Simonsen - Flemming Jørgensen

134
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118
113
106
104
92
87
86
84
68
65
58
49
47
43
33
27
27
23
13
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Maria Dam Mortensen - Emil Jepsen
Sonja Holmgaard - Jørgen Madsen
Anna Lise Friis - Asger Friis
Jonna Sørensen - Jørgen Rasmussen-Korotayev
Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen
Jette Mathiesen - Poul Erik Christensen
Annette Jørgensen - Hans Christian Nielsen
Tina Ege - Ole Raulund
Rikke Jørgensen - Albert Mylius Nielsen
Elsebeth Olsen - Jes Sundstrøm Brabrand
Bente Christensen - Thomas Mørkeberg
Bente Jensen - Bo Tinning
Thordis Skjernaa - Børge Nielsen
Ruth Harkjær - Steen Yde Christensen
Inge Keiser - Ole Adelkvist
Kate Kristensen - Niels Kristian Kristensen
Lone Andersen - Mogens Andersen
Birthe Kinnunen - Veikko Kinnunen
Elly Berthelsen - Niels Peter Engelund
Annette Bjørn Jensen - Michael Ankersen
Susanne Buus Thomsen - Martin Juhl
Mariane Ottesen - Morten Jespersen
Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde
Charlotte Juhl - Peter Kjer
Birthe Holm - Jan Holm
Laina Sørensen - Martin Christoffersen
Dagny Lundgaard - Carl Erik Møller
Bodil Haag - Flemming Haag
Leise Hemberg - Rico Hemberg
Ginette Blansjaar - Erik Christensen
Maria Nordgren - Frank Paaskesen
Annette Bjaaland Andersen - John Viggo Nielsen
Inge Sønderlund - Jens Erik Kühlmeier
Anne Haber - Jens Schultz Møller
Mona Grethe Olesen - Henning Pedersen
Jonna Kjelkvist Larsen - Ib Larsen
Ellen Ejlskov Jensen - Knud Erik Jensen
Susan Just-Olesen - Kim Nørgaard Nielsen
Janne Bøgh - Jesper Seidelin Bøgh
Marit Abel - Ivan Abel
Tine Thisted Binder - Kasper Thisted Binder
Bodil Nielsen - Hans Nielsen
Inga Dalgaard - Anders Mølvig
Margit Grove - Willy Eltved
Karin Birkedal - Peter Boel Nielsen
Lis B. Jensen - Villy Christensen
Gerda Silke Holm - Eivind Sveinbjørnsson
Susanne Nielsen - Leif Aas Andersen
Elsebeth Maagaard - John Maagaard
Birte Eriksen - Uffe Poulsen
Else Andersen - Erling Andersen
Katrine Martensen Larsen - Anders Sigsgaard
Else Waage - Ole Kofoed
Karin Bech - Lars Tærsker Hansen
Kirsten Bræstrup - Michael Rübner-Petersen
Hanne Breyen - Søren Windelin
Ingelise Meiland - Karsten Meiland
Hanne Vilstrup - Peter Hven
Jonna Hesselhøj - Claus Klewe

11
2
0
-14
-15
-16
-18
-28
-28
-31
-35
-46
-56
-56
-70
-77
-77
-89
-101
-112
-121
-121
-139
-142
-145
-156
-160
-165
-178
-185
-199
-213
-214
-227
-246
-259
-263
-265
-270
-272
-292
-297
-297
-302
-312
-318
-333
-358
-363
-385
-436
-451
-471
-476
-503
-508
-581
-664
-717

Bronze 2H (10 par)

Sideturneringer
Bronze 1A (18 par)

1. Pia Nielsen Jensen_Morten Rasmussen Bune....27
2. Jytte Dahl_Knud Breum Sørensen ....................25
3. Kim Nielsen_Gert Willumsen .................. ......... 23

Bronze 1B (32 par)

1. Jytte Schnell_Jytte Høegh Rasmussen ...............101
2. Bodil Lund_Jørgen Overgaard ............................85
3. Helle Riel_Martin Riel .........................................51

Bronze 1H (10 par)

1. Bent Ole Pedersen_Birgitte Engelbrechtsen ....... 26
2. Inge M. Mikkelsen_Karen Marie Sørensen ..... 20
3. Peter Sørensen_Bente Sørensen ......................... 14

Bronze 2A (26 par)

1. Kurt Christensen_ Jørgen Solsig Nielsen.......... 88
2. Sebastian Mygh_ Andreas Plejdrup .................... 71
3. Peter Farholt_Eva Beildorff ....... ............ .......... 68

1. Kurt Holmbye_Ingelise Andreasen.................14
2. Grethe Andersen_Sigurjon Sigurdsson ........ 12
3. Jnusz Ptaszek_Sussie Rasmussen ..................... 7

Sølv 1 (15 Par)

1. Jette Thomsen_Bent Andreasen...................... 43
2. Steffen Wich_Niels Krøjgaard ...................... 37
3. Bo Lisbjerg_Per Gaunø Jensen ........................35

Ryd op efter dig!

Når du har spist i cafeen, så
ryd op efter dig. Cafeen drives
af frivillige, som har rigeligt at
gøre med at servere god mad og
kølige drikkevarer til dig.

Bronze 2B (20 par)

1. Bjarne Knudsen_Felice Andersen...................... 65
2. Henrik Nielsen_Jan Tino Knudsen................... 54
3. Annie Storm_Trine Visbjerg Petersen ..... .......... 41

Dagens program

Søndag den 6. juli
08.30 _ 15.00 Emballagegruppen Vejle Bridge/Golf
09.00 _ 18.00 Kursus: Bridgemate				
09.00 _ 18.00 Juniorcamp					
10.00 _ 18.15 DM Mixed par
		
10.30 _ 14.30 Bronze parturnering 3A+3B+3H		
16.00 _ 22.45 Sølv parturnering 2 (IAF) 		
19.00 _ 23.00 Bronze parturnering 4A+4B+4H		

Svendborg
Hotel Svendborg
Æstetikken og Balancen
Idrætshallen
SG-hallen
SG-hallen
SG-hallen

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

Sy

Læs mere på www.bridgefestival.dk
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