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    Mixedsejr til the Zeebergs  

Hovedbegivenheden i dag i Svendborg var placeringen af DM for mixed par. Det ser ud til, at den
bedste strategi er at spille med sin ægtefælle/kæreste, idet alle tre par på podiet også danner par ”i
den virkelig verden” Vindere blev Ulla og Ulrik Zeeberg med 326, foran Rikke Christiansen_Nils
Mønsted 284 og Eva Ricard-Karsten Vinter 250. Vinderne gik i spidsen allerede i runde 10 ud af
39 og på nær et par enkelte runder, hvor Jane Norgren _Lars Søgård Hansen havde 1.-pladsen til
låns, holdt de senere vindere de jagtende konkurrenter fra fadet resten af turneringen.

Bridge/golferne blev også færdig med deres dyster og samlede vindere blev Erik Brok_Søren
Frandsen foran Mik og Annette Kristensen samt Lone Kiær_Mads Grove. Arrangørerne er dog så
flinke, at der uddeles præmier i en lang række andre kategorier, med og uden handicap, at jeg har
indtryk af, at alle stort set får en præmie.
Og hvordan er det så gået mht. deltagerantallet efter den dristige flytning af festivalen til en ny
lokation? Ja, de foreløbige prognoser fra søndag middag siger, ifølge Per Egelund fra festivalledelsen, at deltagerantallet p.t. er gået fremad med ca. 8%, så det ser lyst ud for fortsættelsen, som vi
selvfølgelig vil følge nøje. Fortsat god festival til jer alle!
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Mixede fornøjelser
af Christina Lund Madsen

Lørdag aften i Bridgespinner DM mixed par er
kendt som dødssektionen. Alle er trætte efter
kvalifikationen, nogle er skuffede over at glippe
finalen, andre er lykkelige over at have klaret
cuttet. Det er her, hvor ballerne skal klemmes
sammen, blikket fokuseres og hænderne holdes
i ro. Det er ren overlevelse.
		Derfor kan de rutinerede par ofte høste mange
point, hvis de er i form. Ulla og Ulrik Zeeberg
er tidligere guldvindere og næsten fast inventar
på mixpodiet. De overlevede lørdagen i front
for feltet, skarpt efterfulgt af Jane Norgren Lars Søgård Hansen og Eva Ricard - Karsten
Vinther.
		Men dødssektionen krævede også sine ofre.
Stense Farholt - Henrik Caspersen lå på -36 og fik
aldrig rejst sig, og den nybagte mor og 1. seedede
Fie Houlberg med Morten Lund Madsen startede
søndag morgen på -44, hvilket trods en stabil
opklatring skulle vise sig at være uopretteligt.
		Trods et ubønhørligt angreb fra Rikke Christiansen - Nils Mønsted, som på et tidspunkt kun
var 18 point efter Ulla og Ulrik endte ægteparret
med guldet sikkert om halsen med 326 point
med Rikke og Nils på 2. pladsen med 284 point.
Bronzen gik til Eva Ricard og Karsten Vinther,
som dermed høster årets anden bronzemedalje,
da de også blev nr. 3 i DBf’s første DM for mixed
hold i maj.
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Ulrik stak udspillet hjemme med ¤K og kneb i
klør, som gik godt, hvorefter han tog to gange
klør mere og så, at de sad 3-3. I stedet for at
trække alle sine klør spillede Nord nu #B, som
Vest stak med kongen for at spille hjerter retur.
Nu trak Ulrik alle sine hjerter og klørstik, og
stakkels vest kunne ikke holde både alle sine
fire ruder og #E, så Ulrik skvisede sig til 12
stik og +14.
		Rikke Christiansen og Nils Mønsted lå næsten
hele søndagen til sølv og havde et godt øje til
guldet. Jeg spurgte dem efter sidste spil, hvordan
de havde det.
		”Lidt glade og lidt skuffede,” svarede Rikke,
men hun så nu mest glad ud.
Ulrik & Ulla var solide som klipper
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g Annette

Rikke kæmpede vitterligt til sidste spil, hvilket
vi ser her:
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Handicaphestene
Handicapsystemet havde jo udråbt nogle forhåndsfavoritter, og udover dem spillede jeg på to
jyske dark horses, nemlig de faktiske sølvvindere
og relæpæcisionisterne Marlene og Jens Ove
Henneberg. Og for at illustrere relæpræcision
bringer vi lige følgende spil:
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En af de første ting, man lærer som bridgespiller,
er at trække trumf. Men det er ikke altid rigtigt,
hvilket Rikke demonstrerede ved at stikke med
¤D, trække ¤E og kaste >9 fra bordet, trumfe
en hjerter, trække >EK, <E og klør til trumf,
trumfe en ruder på bordet med #6 (i fald øst har
#4 eller 5). Nu spillede hun en lille spar fra nord
til det blanke es i øst, som spillede klør, trumfet
i syd og overtrumfet med #K i vest for at spille
spar igen, men Syd kunne uden problemer trumfe
sin sidste ruder med en spar og kræve sine 11
stik og +15.
Rikke kæmpede for at holde nakken ret og undgå
dobbelthage. Hun blev dog nødt til at bøje hovedet
for at få sin medalje om halsen
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1. Enten 5<+ og 4-farve i #/¤ el. 6<, 11-16 HP
2. Relæ, mindst invit
3. 4-farve i #
4. Relæ og udgangskrav
5. 6< og 4#, 14-16 HP
6. Renonce i hjerter og tre ruder
7. Efter esser
8. 0 eller 3

Man bliver helt forpustet efter sådan et meldforløb. Til gengæld går det hurtigt at spille kontrakten, fordi hele fordelingen er kendt. Marlene
overvejede at lægge ned for 12 stik allerede før
udspillet, da hun kendte den fulde fordeling, men
dels var hun ikke spilfører, dels er det jo parturnering, så Jens Ove skulle lige have chancen for
at trumfe to hjerter for at se, om ¤K sad tredje.
Det gjorde den ikke, så der var 12 stik og +16.
		Det var dog ikke nok til at hive min hest længere frem end en 14. plads. Men hvad blev der
af sidste års vindere, det 2. seedede Schaltz-par?
		Med tyve spil igen havde de +59, og endte på
samlet 206, men spurten blev sat ind for sent.
Jeg spurgte parret, hvad der gik galt:
”Vi har spillet dårligt og siddet i uheld. Vi var
meget lang tid om at komme i gang,” lød det fra
Peter Schaltz.

Dorthe Schaltz gav udtryk for, at mixturneringen
generelt er for kort.
		”Kvalifikationen er sådan noget tjubangbridge, og så virker det som om det er lidt tilfældigt, hvem der kommer med samtidig med,
at finalen er for kort med kun 2-spilsrunder.”
		Når man kigger på de stærke pars fremmarch
er der måske noget om snakken. I løbet af finalen vandt flere og flere af favoritterne ind på de
førende samtidig med, at andre faldt fra. Det var
dog ikke et forsøg fra Dorthe Schaltz’ side på
at forklare parrets resultat, for som hun med et
glimt i øjet betroede mig, da hendes mand vendte
ryggen til:
		”Peter var bedre nede til EM i Kroatien, hvor
han kunne se alle hænderne på fire BBO-skærme
samtidig.”

Peter Schaltz foran skræmene i Kroatien

En anden af mine heste, den unge dynamitduo
Signe Buus Thomsen og Jonas Houmøller, kom
også for sent i gang. Jeg spurgte Signe, hvordan
det føltes at ende på den trøstesløse 4. plads:
		”Personligt gik jeg efter at blive nr. 4. Jeg
bliver så genert på podiet og kan ikke så godt
lide opmærksomhed.”
		Alle, der har mødt Signe, ved, at hun lønner
mit tåbelige spørgsmål som fortjent. Vi kan lige
nå at se Signe i aktion i hendes favoritdisciplin:
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Signe sad alene uden for zonen med Jonas som
makker, og selv om han er forsvarende mester i
DM åben par, ville hun lige gardere sig mod et
tåbeligt udspil ved at lave en udspilsdirigerende
spærremelding på 5-farven i klør.
		Jonas turde selvfølgelig ikke andet end at
spille en lydig <4 ud. Signe stak med kongen og
fortsatte med en lille klør, som Claus Lund i vest
naturligvis stak med damen. Nu spillede han >B,
som Jonas dykkede i nord, stak over med >K i
bordet og spillede spar til damen. Nu var Jonas
færdig med at dykke, så han stak med kongen,
hev >E og spillede <B til Signe, som hævede
sine klørstik til to for lidt, -200 og +16. Stakkels
Claus...
		B-finalen blev vundet suverænt af Lone og Bo
Bilde med 721 point foran Annette Bjørn Jensen
- Michael Ankersen (595) og Lotte Skaanning Henrik Frydenlund (538).
		Allersidst skal der sendes en stor tak til
årets sponsor af DM for mixed par, Bridgespinner. En banebrydende opfindelse i form af en
kortlægningsmaskine, man stiller hjemme på
bridgebordet, når man skal tæve vennerne. Gå
forbi ved Bridgespinners stand i forhallen for en
demonstration.
		På gensyn næste år til en ny omgang mixede
fornøjelser!
Signe er fræk som en slagterhund
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Festivalhistorier
af Henrik Kruse Petersen

Gang i kortene
På 1.sal findes nervecentret for hele festivalen,
idet kortsorteringen holder til der. Uden den
havde vi slet ikke noget at gøre godt med ved
de grønne borde, idet samtlige spil blandes og
distribueres herfra. Bo Ulrik Munch er ansvarlig
for at hele flokken af de gode, frivillige hjælpere
får delt kortene ud til de mange turneringer hver
dag. Han gætter på, at når festivalen slutter har
de i alt givet ca. 55.000 læg, hvilket efter min lidt
slidte matematikbog er det samme som at sige,
at ca. 2.860.000 enkelte kort er fløjet igennem
maskinerne!

Lækker mad på udsalg
Måske har du været så fanget af kortspillet i
stueetagen at du ikke har opdaget den hyggelige
restaurant på 1. sal. De vil gerne have nogle flere
kunder, og har derfor sat priserne ned. Jeg spottede fx søndagens tilbud der hed klavefricasse,
med saltbagte kartofler, græsk salat, salat af honningbagte rodfrugter og grøn salat. Til maden får
du med i prisen en øl eller en vand og til desert
gulerodskage. Hele dette formidable måltid for
kun 99 kr! Samme sted serveres også en lækker
frokost, og menuen skifter hver dag. Hold øje
med dagens tilbud og kig op i restauranten, hvis
du trænger til at blive forkælet lidt for en billig
penge.

Røverhistorier fra golfbanen
Jeg kender intet til golf, men fangede lige en af
vinderne af bridge/golfen, Erik Brok, ude foran
hallen, hvor han nød den i dejlige danske sommer, og over en kold øl fortalt røverhistorier i

stil med lystfiskernes historier om de store fisk
de har fanget. Tilhørerne var en del af det slagne
felt, og det handlede om noget med svære puts,
sandede bunkers, ventresnoede baner osv. Jeg
fattede som sagt ikke en brik af det hele, men
det lød som om de havde haft det herligt i de tre
dage bridge-golfen havde varet.

Danmarks Bridgeforbund
1939-2014

75-års jubilæumsturnering og -fest
Torsdag den 10. juli 2014

Praktisk information del 2
Billetter til jubilæumsturnering og -fest kan afhentes og betales i informationen allerede nu. Det
er en fordel at få det gjort så tidligt som muligt, så
vi ikke får en stor kø af spillere og festdeltagere,
der vil betale samtidigt i sidste øjeblik.

Praktisk information del 1
I alle bronzeturneringer er B-rækkerne forbeholdt par med et parhandicap på 28 eller
højere. Parhandicappet er gennemsnittet af de
to spilleres handicap. Par med handicap under
28 henvises til A-rækken eller handicaprækken.
Præmierne i handicaprækkerne går til de par, der
forbedrer deres parhandicap mest.

Praktisk information del 3
Sonja Bech har mistet sin læderrygsæk i går i
salen, hvor mixed par blev afviklet. Den stod
imellem to poser med frugt. Finder du den så
aflever den venligst i informationen, som så
forhåbentlig kort efter kan genforene Sonja og
rygsækken.

  Hvad laver en Tu-leder? (2)
af Ole Berg

I går så vi på de turneringslederafgørelser, vi
kaldte Absolutte afgørelser, dvs. afgørelser hvor
der normalt ikke er så meget at diskutere, fordi
der er tale om simpel lovfortolkning.
Pragmatiske vurderinger
I dag går vi så videre til de pragmatiske vurderinger. Og det er her det hele bliver lidt mere
spændende, og det er også afgørelser af denne
type, der oftest bringer sindene i kog. Pragmatiske vurderinger forekommer normalt i sager
om forkert forklaring, tøvesager samt sager med
andre former for ubeføjede oplysninger.
Ulovlige meldinger er IKKE snyd

Dette er utroligt vigtigt at få slået fast. Hvis du
har meldt 4# og vundet den, og Turneringslederen justerer resultatet til 3# med 10 stik, fordi
din makker har tøvet, så betyder det ikke, at du
har snydt. Det betyder heller ikke, at turneringslederen mener, at du har benyttet dig af ubeføjede
oplysninger. Det, det betyder, er ene og alene:
Meldingen 4# er ulovlig for alle, og derfor er
den også ulovlig for dig.

Det er også derfor argumentet: ”Men det ville jeg
altid have meldt” ikke er brugbart. Lovene kigger
på situationen, ikke på spilleren. Og i det lange
løb er det sikkert ret sundt, at turneringslederne
ikke skal rende rundt og dømme ok, hvem der
mon er troværdig, og hvem der mon er knap så
troværdig.
Hvilket niveau spiller du på?

Når en turneringsleder skal afgøre, om en melding er ulovlig, skal han vurdere hvor ”oplagt”
den er. Hertil bruger turneringslederen begrebet
”logisk alternativ”. Den præcise definition af
dette er blevet, og bliver fortsat, diskuteret af kloge hoveder. Men kort fortalt; turneringslederen
skal vurdere, at der ikke er særligt mange spillere
på dit niveau, der ville have meldt anderledes.

Men hov, betyder det så, at man kan være for
dygtig, eller ikke dygtig nok, til at en melding
er lovlig for en selv?
Ja, det gør det!

Eksempel

Vi tager eksemplet fra før, hvor vi melder 4sp
i stedet for at passe til 3#, efter at makker har
tøvet.
Hvis vi antager at det forholder sig således:

-Stort set alle spillere i A-rækken ville pas
-Stort set alle spillere i C-rækken ville melde 4#
-Stort set alle spillere E-rækken ville melde pas.
Ja, så er det altså sådan, at meldingen er lovlig
for en C-rækkespiller, men ulovlig for både en
A- og en E-rækkespiller.

Dette er selvfølgelig ikke optimalt, det er ikke
rart at blive dømt væk fra en god melding fordi
man ikke er ”god nok” (eller ”for god”) til at
den er lovlig.
Men alternativet, en universal standard, havde
været værre. Forestil jer, at I spiller i en A-række,
og at I så blev dømt væk fra en melding der er
oplagt for alle A-rækkespillere, blot fordi alle
C-rækkespillere ikke kan finde ud af det.
Turneringsledere laver fejl

Som nævnt ovenfor, så bør det ikke ske, når
vi foretager Absolutte afgørelser, men når det
gælder pragmatiske vurderinger, vil det være
tilnærmelsesvis umuligt at undgå.
Forklaringen er ret simpel:

For diskussionens skyld antager vi, at undertegnede har 3. divisionsstyrke og er turneringsleder.
Hvis jeg bliver bedt om at dømme ved et bord
med to 1. divisionspar, så er jeg i problemer, af

den ganske simple årsag, at min spillestyrke ikke
er på niveau med spillernes. Ellers havde jeg jo
selv været 1. divisionsspiller.

Vi gør som turneringsledere en del for at slippe
uden om den slags problemer. Når vi skal dømme
i en sag med en eller flere Pragmatiske vurderinger, bestræber vi os på at lave en rundspørge
blandt spillere på samme niveau, som dem der
er indblandet i spillet. Dette hjælper meget, men
er ikke nogen perfekt løsning. For, for det første,
så er det ikke altid man har muligheden, og for
det andet; hvor mange spillere skal man spørge?

Ved Bridgefestivalen sidste år skete der rent
faktisk det, at en turneringsleder spurgte 11 spillere om hvad de ville melde på en given hånd.
De første 5 valgte mulighed A, mens de sidste
6 valgte mulighed B. Billedet havde set noget
anderledes ud, hvis pågældende Turneringsleder
kun havde valgt at spørge 5 spillere.

Vi appellerer

Og det er netop her, de mundtlige appelkomiteer
kommer til deres ret. Når vi appellerer til en
MAK, så er det netop de pragmatiske vurderinger turneringslederen har foretaget, der bliver
taget op til fornyet overvejelse.

Og for mig som turneringsleder, er det ingen
skam, hvis en appelkomite foretager en anden
pragmatisk vurdering end den jeg foretog. Faktisk er det ret naturligt, at 1. divisionsspillere
sommetider vurderer anderledes og bedre end
jeg gør.

Så når det gælder pragmatiske vurderinger, kan
vi simpelthen ikke undgå, at der en gang imellem
ryger en finke af panden.

Reinholdt Bridge ...sans for oplevelser
– rejser med undervisning
OBS: Nye datoer Korsika 6-13. september. Gourmet ½-pension inkl. drikkevarer ad libitum til middagen på det slotsagtige
Napoleon Bonaparte, direkte ved havet. Pris fra 8.800kr.
8 dage til Samos 6 - 13. september på dejlige Anema Hotel. 5x lækker 3-retters dinner inkl. flot festmiddag. SAS direkte
København./Billund. Evt. udflugter. Fra kr. 6800,Nyhed: 14 dages krydstogt d. 22. september 2014: København, Bergen, Alesund, Lerwick(Shetlands Øerne) , Tórshavn,
Færøerne., Reykjavík, Glasgow, Dublin, København. Valgfri udflugter. Fra kr. 13.750.
Bridge- og cykeltur 10 dage til Mallorca, 30.sep.-9. okt. 3 dg. på 4* Delta, 4 dg på flot Herregård og 2 dg i Palma. Vi
cykler om dagen og spiller bridge om aftenen.Bagage bragt m. bus. Delvis pension og guidetur i Palma. Fra kr. 7995,-. 2.
vær. ledige.
Sydfrankrig, Vence 18.-25. oktober. Vælg ml. 4. hoteller. 5x dinner på forskellige restauranter, city-tur m. lokal guide,
flotte vandreture, og. evt. udflugt. Fra. 5650.
6 dg Mortens aften i Polen med bus og bridge på færgen, 4.-9. nov. Dejligt 3* wellness hotel. Opgraderet ½-pension inkl.
Mortens and, 2x udflugter m. guide. Fra kr. 2895,5. dg. jule-, bridge-, kultur- og shoppingrejse til Krakow m. fly 30. nov-4 dec.. Inkl: Fly til Krakow t/r, 2x3 retter, flot
festmiddag, bridge, undervisning, transfer, præmier og udflugt til saltminerne, Wieliczka og city-tour m. guide. Fra 3995.
Jul/nytår 8 el. 14 dage i Alicante 20. el. 27. dec på 4* hotel i centrum - et af de varmeste steder i Europa om vinteren, ofte
18+. Delvis pension og flot jule- og nytårsarrangement. Fra kr. 4100. Flyv fra den lufthavn, som du ønsker!
Nytår i Polen på 3* wellness-hotel 27. dec-2. jan. Sejlads til Polen m. bridge ombord, bus retur. Flot ½ pension, nytårsgalla
med dans og underholdning, city-tur m. guide, samt mulighed for udflugt. Pris: Fra kr. 4400,Nytår på 4* Hotel Svendborg 29. dec-1. jan. ½ pension, kæmpe nytårsgalle m. dans og musik, bridgeundervisning,
kaffe/the ad libitum og fine præmier: Fra kr. 3495,-.
Tenerife, 15.-22. marts 2015 i smukke Puerto de la Cruz på 4* Hotel Turquesa Playa - vi har selv været nede at finde
hotellet! 7 nætter m. morgenmad,. 2x 3-retter m. vin, konference lokale, transfer, bridge, undervisning og city tour m.
lokal guide. Fra kr. 4100,-

info@reinholdt-bridge.dk 

41 41 51 96 

www.reinholdt-bridge.dk

Favoritter på podiet
i bridge/golf
af Morten Henningsen
Emballagegruppen Vejle Bridge/Golf
Efter de to bridgesektioner og den første golfrunde, var der ikke mange, der tvivlede på, at Lone
Kiær og Mads Grove ville køre førstepladsen
hjem i sikker stil. Med placeringer som nummer 1, 3 og 6 havde de sagt farvel til resten af
feltet. Nærmeste forfølgere var Erik Brok/Søren
Frandsen og Annette Kristensen/Mik Kristensen.
Forspringet var så stort, at Kiær/Grove kunne tåle
at slutte 8 placeringer dårligere end de to andre
par i den afsluttende golf om søndagen. I den
første runde havde de spillet lige op med Brok_
Frandsen og slået 2 x Kristensen med 4 slag. Så
det kunne ikke gå galt!
		Jeg havde fornøjelsen af Kiær og Groves
selskab på lørdagsgolfen i Nyborg. Her var jeg
vidne til både kvindelig råstyrke og maskulin
elegance. De to spillere får bare det bedste frem
i hinanden.
		Lørdag aften brugte parret på seriøs forberedelse: Mads Grove bruget adskillige timer på at
skrive sin vindertale og Lone fandt det tøj frem,
som skulle bruges til præmieoverrækkelse og
vinderfotos. Men hun syntes også lige, at tøjet
skulle luftes først på det lokale diskotek _ så hun
var efter sigende først i seng et pænt stykke efter
midnat.

Søndagens førerbold kendte betingelserne.
Brok_Frandsen vidste, at de kun kunne spille
for 2. pladsen. Men da Kiær/Grove først brugte
9 slag på et par-5 hul og derefter 8 slag på et
par-4, lugtede Brok/Frandsen pludselig blod.
De næste 6 huller fortsatte i forfølgernes favør,
og det stod hurtigt klart, at Brok Frandsen ville
få en bedre score end Kiær/Grove. Nu var det
kun et spørgsmål om, hvor mange par, der ville
placere sig imellem dem.
		Da sidste hul var spillet, havde Brok/Frandsen
noteret 90 slag mod Kiær/Grove’s 98.
		Da hele 16 af de 42 resterende par havde scoret mellem 91 og 98 slag, endte det med en både
overraskende og sikker sejr til Brok/Frandsen i
det samlede DM. Og det lykkedes endda Annette
og Mik at tage andenpladsen på målfoto.
		Det er anden gang, at Brok/Frandsen vinder
DM i Bridge/Golf og de har yderligere et par
podieplaceringer.
		Lone Kiær var på ingen måde skuffet over
tredjepladsen: ”Jeg tror ikke, at jeg nogensinde
har vundet en bronzemedalje… men jeg har
mange af guld”.
		Det var i det hele taget ikke til at finde nogen
skuffede deltagere. God organisation, godt vejr,
dejlige golfbaner og fantastiske deltagere. Vi ses
igen til næste år!

De samlede vindere: Mads Grove, Lone Kiær, Erik Brok, Søren Frandsen, Annette og Mik Kristensen

Fra L.A. til Svendborg
af Christina Lund Madsen

Sean Lui bor til daglig lidt uden for Los Angeles
i Californien. Han har krydset Atlanterhavet helt
alene for at komme til Dansk Bridgefestival i
Svendborg.

Hvordan fik du ideen til at komme hertil?
		”Jeg havde fulgt lidt med på Bridgewinners.
com og læst om Dennis og hans fars sejr i
Vanderbilt. Jeg har altid gerne villet til Europa,
og jeg ville gerne prøve noget andet end England,
Frankrig og hvor alle andre plejer at rejse hen.
Jeg havde læst, at Danmark er et af verdens
lykkeligste lande og tænkte, at folk her ville være
venlige og imødekommende over for mig, selv
om jeg ikke er dansker.”
		Sean skrev til mig via det amerikanske
bridgesite Bridgewinners.com og spurgte, om
der var en turnering i Danmark, hvis han gerne
ville se landet og spille bridge samtidig. Jeg
fortalte om bridgefestivalen i Svendborg, og
Sean besluttede at springe ud i det. Tidligere
har han altid fundet på undskyldninger for at
blive hjemme, men besluttede, at nu skulle han
ud af sin safety zone. Han virker lidt genert og
overvældet af situationen, men er glad for, at alle
er så hjælpsomme.
		”Jeg kender ikke et eneste menneske her.
Det er lidt skræmmende at komme her. Men jeg
tænkte, at jeg lever jo kun en gang.”
Betalt for at lære bridge
Sean er af kinesisk afstamning, men er
født og opvokset i USA og føler sig meget
”americanized”, som han kalder det. Til daglig
arbejder han med regnskab for The Automobile
Club of Southern California.
		Han begyndte at spille bridge for at tjene
penge. Der var en bridgelærer, der delte flyers
ud til unge mennesker med tilbud om at betale
dem 25 dollars for at lære bridge. Sean ville
gerne have pengene, men da de otte lektioner var
overstået var han blevet ”hooked” og har spillet
lige siden lidt on and off.

Hvad er dit indtryk indtil videre?
		”Danmark er stille, fredfyldt og rent. Folk
lader til at kunne lide hinanden, stoler på
hinanden. Det er noget, jeg ikke ser tit i USA.
Jeg blev opdraget til ikke at stole på nogen. Jeg
ser cykler, som nemt kunne blive stjålet, men det
ladet til, at ingen gør det.”
		Sean ankom fredag og tilbragte en lidt hård
nat på et hostel i København på værelse med
en anden fyr, der snorkede så meget, at han
ikke kunne sove. Dagen efter tog han toget til
Svendborg, og søndag spillede han sin første
bronzeturnering med Peter Jepsen fra U25landsholdet og endte som nr. 10. Han deltager fra
i dag i Danish Open med Preben ”VM” Schmidt
som makker og bliver til bridgefestivalen slutter
søndag, hvorefter han tilbringer et par dage i
København for derefter at flyve hjem til Los
Angeles.
		Tag rigtig godt imod ham!

Sean Lui er i Europa for første gang

Tilbageblik (1)
af Ole Berg Kristensen

10 års jubilæum

2005
Som en nyskabelse valgte man at samle alle
Danmarksmesterskaber i par på Bridgefestivalen. Det betød et kvalitetsløft på
mange punkter. Tidligere havde det været de
enkelte distrikter der på skift stod for
afviklingen af turneringerne, og dermed hang
på hele opgaven det enkelte år.
Nu kunne man samle alle de bedste kræfter i
landet på områder som turneringsledelse,
turneringsarrangement og regnskabsrum.

Knud-Erik Lindegaard og Kresten Klausen
Ved afslutningen af den første festival.
Siden midten 80’erne havde det
bridgespillende Danmark skuet misundeligt
over sundet til svenskerne, der havde en
velfungerende bridgefestival.
Op igennem 00’erne blev der lagt kræfter i at
vi i Danmark skulle have vores egen
bridgefestival, og i 2005 kunne Knud-Erik
Lindegaard og Kristen Klausen slå portene op
for den første festival i Vingstedcentret.

Der var nogle udfordringer med at få det hele
koordineret, og teknikken/IT’en var heller
ikke på det niveau, vi kender i dag. Mange vil
huske kurvene til resultatslipper, der blev
hejst ned fra balkonen, fyldt med regnskaber,
og så hejst op til regnskabsrummet.
På den første festival var det den mangeårige
redaktør af Dansk Bridge, Ib Lundby, der var
ved roret i bulletinrummet. Han havde H.K.
Sørensen, Villy Dam og Els Witteveen til at
hjælpe med det redaktionelle, mens Pernille
Jakobsen stod for layoutet.
Med den slags prøvede kræfter var det klart,
at man kunne tillade sig at tage 10,- kr. for en
bulletin. Med kvaliteten af vores dages
skribenter, er den naturligvis gratis. 
Der har gennem årene været spredte forsøg
med at lade andre former for tankesport
præsentere sig på Bridgefestivalen. I 2005 var
det L’Hombre der blev præsenteret.
L’Hombre er et spil der af nogle bliver
betragtet som endnu ”finere” end Bridge, og
der har faktisk i en årrække været et
L’Hombreforbund på Fyn, der afholdt en
divisionsturnering i spillet.

Det var også på den tid, at tal-legen SODUKO
var på sit højeste, og der var naturligvis en
SODUKO-opgave i hver bulletin.

Vi runder året af med et spil fra dengang, et
spil hvor vi ser nogle af nutidens stjerner i
træde deres første skridt i bridgeskoene:
Nord
♠ 876
♥ ED92
♦ KB62
♣ 95

NM blev i 2005 afholdt under festivalen, og
her var det ikke tilladt med korte bukser i
åbent rum! Det gik ikke specielt godt for
Danmark. Sverige vandt åben række, hvor
Danmark blev nummer fem, I damerækken,
som blev vundet af Finland, havde Danmark
to hold med, der blev hhv. nr. 2 & 3 og
Juniorrækken blev vundet af Sverige, mens
Danmark blev nummer 3. Alle ud af 6.
Allerede det første år blev sideturneringerne
introduceret, ligesom Bridge/Golf også var på
programmet. To koncepter der har vist sig
langtidsholdbare.

Vest
♠ EB432
♥ K765
♦ 109
♣ 73

Vest

Øst
♠ D1095
♥8
♦ 876
♣ EB862

Syd
♠K
♥ B1043
♦ ED43
♣ KD104
Nord

Øst

Matias
Rohrberg

Jonas
Houmøller

Lars
Tofte

1♠
2♠
P
a.p.

D
4♥
5♦

2♦
4♠
P

Syd

Lars K.
Nielsen

1♦
2♥
P
5♥

Udspil: ♠5

Endelig var Danish Open også på
programmet, og her introducerede man for
første gang Bridge-Mates i Danmark. Turneringen blev her i åbningsåret vundet af
Team Pharmaservice; H.C. Graversen – Poul
Clemmensen, Henrik Caspersen – Niels
Krøjgaard og Morten Bilde – Jørgen Hansen.

Umiddelbart ligner det en for lidt, idet
spilfører bliver tvunget til at trumfe to spar
på bordet, og dermed ikke har mulighed for
at fange ♥K. Men Lars K. spillede to gange
klør op mod bordet, og kneb med ♣10 anden
gang, hvilket rejste to afkast til ruderne, og
det hele endte med et trumfkup mod Vest
ellers sikre trumfstik.

En udførlig analyse af spillet kan læses i
Bulletin nr. 2 fra 2005.
Den, samt alle andre bulletiner, ligger
tilgængelige på festivalhjemmesiden. Der er
et link på forsiden til bulletinerne fra i år, og
her kan man også finde samtlige bulletiner
fra samtlige år.

2006

2007

Man havde lært af sine erfaringer, og i 2006
var meget forbedret. Bridge-Mates blev brugt
i alle turneringer, og sideturneringerne havde
fået den ”drop-in”-form vi kender i dag, hvor
man blot kan komme og sætte sig ved bordet
2 sekunder før spilstart.

I 2007 blev der i samarbejde med Røde Kors
afholdt en velgørenhedsturnering, med
deltagelse
af
Bl.a.
daværende
udenrigsminister Niels Helveg-Petersen og
tidligere statsminister Poul Schlüter.

I 2006 havde festivalen blev festivalens
økonomi også forbedret ved indførelsen af
sponsorer. Den diskrete facon de blev, og
bliver, benyttet på, gør at de aldrig er
kommet til at overskygge festivalens formål,
Bridge.

Bridgebladets og bulletinens nuværende
redaktør, Henrik Kruse Petersen, havde sin
debut i bulletinen i 2007, med en munter
historie om glæderne og sorgerne ved at
være makker med Kjeld Hansen (Kello, KelloBello, Københavner-Kjeld).

Igen i 2006 var festivalen vært for NM, denne
gang fordi Sverige, hvis opgave det egentlig
var, ikke magtede opgaven.
Det var også i 2006 at Vignoble open,
holdturneringen for ikke-divisionhold, blev
introduceret. Også et koncept der har vist sig
langtidsholdbart, måske også lidt fordi
sponsoren har holdt ved.
Swan-Bridge en gratis Bridge-Spille-side,
ligesom BBO, men med ekstra fokus på
danske spillere, havde sin storhedstid i 2006.
I et par år var der hvert år et decideret SwanBridge-træf ved festivalen. Desværre kunne
siden ikke rigtig klare sig i konkurrencen med
den internationale gigant, BBO.

I årets Vinoble Åben fejede Michael Rübners
hold (Per Ekenes, Henrik Rübner og Finn
Thunbo Christensen) al modstand af bordet,
og gik ubesejret igennem turneringen.
Der blev også arrangeret en SODUKUturnering. Den blev vundet, men af hvem
fortoner sig desværre i uklarhed.

Makker-garanti var et nyt begreb der blev
indført i 2007, og som stadig holdes i hævd:
Alle kunne, og kan, simpelthen melde sig til
bronzeturneringerne, og så garanterede DBf,
at de ville skaffe en makker.

2007
blev
også
det
år,
hvor
internettransmissioner
af
bridgekampe
havde premiere. XP Digital Open (som Danish
Open hed det år) blev transmitteret på SwanBridge.
XP Digital var også sponser i en konkurrence
om, hvem der scorede flest bronzepoint i de
åbne turneringer. På en delt førsteplads i
konkurrencen fandt man Anni Halberg og Bo
Blunch, begge med 293 bronzepoint.

Intro til bridge
af Christina Lund Madsen

Under festivalugen bliver der afholdt to 3-timers
introkurser til bridge, som er et gratis tilbud til
alle og ikke kræver forhåndstilmelding. Tilbuddet
er især rettet mod den lokale befolkning og børn/
ægtefæller/hemmelige elskere, som er blevet
slæbt med til bridgefestival i Svendborg.
		Den første intro fandt sted søndag, og ca.
20 deltagere mødte op. En af dem er Michael
Brande, 25 år gammel og fra Svendborg. Han
læste om bridgefestivalen i en lokalavis og så en
folder på biblioteket om, at man kunne melde sig
til et introforløb.
		”Jeg havde opdaget, at der var bridge i
Svendborg bridgeklub og tænkt, at jeg godt
kunne tænke mig at starte. Så tænkte jeg, at jeg
måske kunne møde nogen fra klubben og se, om
det var noget for mig.”
		Michael har snuset lidt til bridge i gymnasiet.
		”Vi var tre kammerater, som gerne ville lave
noget om eftermiddagen. Nu havde vi spist kebab
og drukket øl i parken og ville gerne lave noget
andet. Så sagde en af de andre: ”Vi kan da tage
op til min morfar og spille bridge.” Så gjorde vi
det, og så sad vi i hans lejlighed og spillede. Vi
delte kort ud, han fortalte om meldinger og kulør
og trække trumfer.”
		Michael vil gerne starte med at spille bridge,
men er lidt bekymret for, om han kan finde nogle
jævnaldrende, så han kom med rundt og blev
præsenteret for nogle af juniorerne.

Michaels kone og datter tog en tur i svømmehallen,
mens far var på bridgekursus

To andre deltagere var moster og niece Kirsten
Bjerg Jakobsen (60) og Betina Bjerg Andersen
(47), også fra Svendborg.
		”Min kæreste har spillet siden han var 13, hele
familien spiller og snakker bridge, så jeg tænkte,
at det vil jeg gerne være en del af,” siger Betina.
”Og jeg vil bare gerne holde mine hjerneceller
i gang, nu jeg er fyldt 60,” supplerer hendes
moster.
		De to vil rigtig gerne starte sammen og synes
allerede efter introforløbet, at det lød sjovt.
		Det er Inge Lind fra Svendborg Bridgeklub,
som er primus motor bag projektet og til daglig
underviser i Svendborg Bridgeklub. Steen
Løvgren fra DBf ’s breddeudvalg var med til
at introducere de kommende bridgespillere til
verdens bedste hobby assisteret af en række
hjælpere, som blandt andet demonstrerede,
hvordan et bridgespil foregår foran de nysgerrige
deltagere.
		Festivalens anden intro f inder sted på
lørdag fra kl. 14-17 i Svendborg Idrætscenter.
Tilmelding er ikke nødvendig. Husk at sende
jeres nabo eller bedste ven en tur hen for at se,
hvad det der bridge er for noget.

Nyt udefra
af Ole Berg Kristensen

Verdens ringeste film

Jokeren færdig med ny model

”Det må simpelthen være verdens ringeste
film!”

Det står der på forsiden af Ekstra Bladet. Det
viser sig så, at der er tale om en eller anden
ung fløs der synger. Lær det dog!: der er kun
én Joker:

Hvis du nogensinde har tænkt eller ytret de
ovenstående ord, så har du sikkert taget fejl.
Medmindre, selvfølgelig, at filmen var:
”Plan 9 from outer space” fra 1959.
Filmkritikere verden over er enige; den
distancerer alle andre kandidater, fx
”Julemanden overvinder marsmændene” fra
1964
eller
”Kartoffelleverandørernes
hemmelige sexliv” fra 2004.
Instruktøren, Ed Wood, havde kun skudt et
par
prøveoptagelser
med
filmens
hovedrolleindehaver, Bela Lugosi, inden han
døde. Men det var ikke noget problem, han
lod da bare sin kones kiropraktor overtage
rollen. Problemet med, at Lugosi havde et
kæmpe svenskerhår, og at kiropraktoren var
skaldet, blev simpelthen løst ved, at han
holdt sin kappe op foran ansigtet i samtlige
scener.
Filmen har dog fået en slags oprejsning, idet
flere filmkritikere mener at filmen simpelthen
er så kikset, at det er underholdende, og at
det at den er blevet kritiseret sønder og
sammen, har gjort den til så meget ”kitch”, at
den ikke kan bedømmes på samme skala som
andre film.

Jokeren fra Lokeren
Bilen skiftede selv gear
En australsk mand har anmeldt en bilskade til
sit forsikringsselskab. Hans forklaring var, at
bilen, der stod parkeret, selv skiftede til 1.
gear, foretog en U-vending, skiftede til bakgear, for derefter at bakke ned i en sø.
Forsikringsselskabet har dog afvist at
udbetale erstatning, da det har vist sig at
bilen var udstyret med automatgear.
Dagens dårlige joke
Hvorfor har jorden så nemt ved at drille de
andre planeter?
De har ikke noget liv.

BridgeSpinner DM Mixed par
A-finale resultater
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
24
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

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

326
284
250
209
206
205
199
135
121
78
59
40
16
12
7
2
-6
-12
-13
-17
-18
-25
-25
-26
-26
-35
-43
-45
-72
-73
-83
-104
-120
-124
-155
-176
-202
-222
-248
-271

BridgeSpinner DM Mixed par
B-finale resultater
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde
Annette Bjørn Jensen - Michael Ankersen
Lotte Skaanning - Henrik Frydenlund
Lea Troels Møller Pedersen - Lars Peter Damgaard
Tina Ege - Ole Raulund
Anita Buus Thomsen - Tom Nørgaard
Susanne Buus Thomsen - Martin Juhl
Inge Keiser - Ole Adelkvist
Maria Nordgren - Frank Paaskesen
Kathrine Borregaard - Bjarne Hansen
Sonja Holmgaard - Jørgen Madsen
Leise Hemberg - Rico Hemberg
Katrine Martensen Larsen - Anders Sigsgaard
Thordis Skjernaa - Børge Nielsen
Ruth Harkjær - Steen Yde Christensen
Camilla Bo Krefeld - Michael Krefeld
Mona Grethe Olesen - Henning Pedersen
Ginette Blansjaar - Erik Christensen
Gerda Silke Holm - Eivind Sveinbjørnsson
Anna Lise Friis - Asger Friis

721
595
538
499
487
484
454
430
406
394
361
340
310
302
300
298
252
240
216
191

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
39
41
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Maria Dam Mortensen - Emil Jepsen
Margit Schrøder - Niels Hougaard
Birte Eriksen - Uffe Poulsen
Susan Just-Olesen - Kim Nørgaard Nielsen
Inga Dalgaard - Anders Mølvig
Else Waage - Ole Kofoed
Ingelise Meiland - Karsten Meiland
Bente Christensen - Thomas Mørkeberg
Mariane Ottesen - Morten Jespersen
Lis Pilegaard - Vagn Brobæk
Elsebeth Olsen - Jes Sundstrøm Brabrand
Kate Kristensen - Niels Kristian Kristensen
Annette Bjaaland Andersen - John Viggo Nielsen
Pia Knak Jacobsen - Steen Jacobsen
Kirsten Bræstrup - Michael Rübner-Petersen
Helle W. Thrane - Henning V. Mikkelsen
Else Andersen - Erling Andersen
Mette Drøgemüller - Ib Christian Bank
Birgit Christensen - Villy Christensen
Grete Skafte - Knut Blakset
Elsebeth Stobberup - Mogens Pedersen
Jette Mathiesen - Poul Erik Christensen
Charlotte Juhl - Peter Kjer
Mette Jørgensen - Per Nielsen
Rikke Jørgensen - Albert Mylius Nielsen
Bodil Haag - Flemming Haag
Birthe Kjær Larsen - Erik Fjord Pedersen
Dagny Lundgaard - Carl Erik Møller
Laina Sørensen - Martin Christoffersen
Winni Simonsen - Flemming Jørgensen
Bente Jensen - Bo Tinning
Susanne Nielsen - Leif Aas Andersen
Marit Abel - Ivan Abel
Karin Birkedal - Peter Boel Nielsen
Janne Bøgh - Jesper Seidelin Bøgh
Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen
Birthe Kinnunen - Veikko Kinnunen
Elly Berthelsen - Niels Peter Engelund
Ellen Ejlskov Jensen - Knud Erik Jensen
Tine Thisted Binder - Kasper Thisted Binder
Jonna Hesselhøj - Claus Klewe
Lisbeth Fog - Finn Fog
Jonna Sørensen - Jørgen Rasmussen-Korotayev
Lene Jensen - Birger Jensen
Helle Simon Elbro - Henrik Rübner-Petersen
Margit Grove - Willy Eltved
Rikke Capion Justesen - Michael Justesen
Birthe Holm - Jan Holm
Bodil Nielsen - Hans Nielsen
Karin Bech - Lars Tærsker Hansen
Inge Sønderlund - Jens Erik Kühlmeier
Hanne Vilstrup - Peter Hven
Anne Haber - Jens Schultz Møller
Christina Aalvik - Per-Inge Helmertz
Hans Pedersen - Elsebeth Marianne Christiansen
Hanne Breyen - Søren Windelin
Lone Andersen - Mogens Andersen
Jonna Kjelkvist Larsen - Ib Larsen
Bente Mølmann - Bent Mølmann
Elsebeth Maagaard - John Maagaard

175
164
146
144
129
124
123
115
111
107
82
81
57
56
46
27
26
-3
-10
-10
-29
-29
-32
-53
-57
-83
-87
-88
-90
-92
-96
-99
-109
-116
-122
-125
-134
-145
-147
-195
-198
-204
-207
-235
-279
-303
-330
-331
-337
-338
-340
-391
-394
-409
-454
-489
-518
-526
-562
-567

Sideturneringer
Bronze 3A (46 par)

1. Nis Rasmussen_Thomas Bygballe...................147
2. Tommy Johnsen_Jesper S. Rasmussen .......... 141
3. Jeine Lytsen_Tenna Lytsen .............................. 124

Bronze 3B (50 par)

1. Lene Thiesen_Bent Sørensen .............................196
2. Nina Grooss_Anette Jensen ............................. 173
3. Ditte Nørbo Sørensen_Marie I. Andersen ........ 168

Bronze 3H (15 par)

1. Bent Ole Pedersen_Birgitte Engelbrechtsen ....... 40
2. Inge Jensen_Mona Secher Christensen .............. 30
3. Jonathan W. Pedersen_Daniel Brandgaard ........... 27

Bronze 4A (26 par)

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

					

Dagens program

Mandag den 7. juli
09.00 _ 18.00 Kursus: Bridgemate og BridgeCentral Hotel Svendborg
09.30 _ 17.00 Kursus: Turneringsleder modul 1		 Hotel Svendborg
10.00 _ 18.00 Danish Open kvalifikation			 Æstetiken og Balancen
10.30 _ 14.30 Bronze parturnering 5A+5B+5H		 SG-hallen
11.00 _ 17.15 Sølv parturnering 3 		
		 SG-hallen
11.00 _ 18.15 DM damepar 		
		 Studiet
12.00 _ 22.00 Vinoble Open					 Idrætshallen
19.00 _ 23.00 Gastropub Børsen Bronze parturnering 6A+6B+6H		 SG-hallen

