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Danish Open vundet af Morten Jepsen

Den stærke holdturnering Danish Open blev efter spændende finalekampe vundet af Morten Jepsen (Morten Jepsen, Kristian Tylvad, Jes Bank og Flemming
Madsen) med 43,34 kp foran Randers 4.0 med 31,76 og Thorvald Aagaard med
26,44. Turneringens form er i år blevet ændret, så alle hold spillede med i samtlige
tre dage, og efter en Monradturnering blev de inddelt i forskellige finalegrupper. Spillet er ophørt hver dag kl. 18, hvilket har været et forslag fra nogle af
spillerne, som også gerne vil nyde de sociale sider ved at være til bridgefestival.
DM for seniorpar er i fuld gang, og ca. halvvejs i turneringen føres den af
Inge-Lise Kofoed_Bjarne Andersen 170 Erik Brok_Mogens Rerup 155 Else
Waage_Ole Kofoed 135. Vinderne findes torsdag kl. 17.

Og så står alt eller i jubilæets tegn: stor guldturnering hele dagen og stor fest
i aften med hundredvis af spillere, som gerne vil være med til at fejre at DBf
fylder 75 år.Det kan ikke undgå at blive en forrygende fest, men mere om det
i morgen ...
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Danish Open
af Charlotte Koch-Palmund

Morten Jepsens rutinerede Aalborg-tropper
som vandt monraden skulle i A-finalen op
mod Thorvald Aagaard, Randers 4.0 og
Junior/mixed.
Både Aagaard og Randers 4.0 holdet bestod
af rutinerede divisionsspillere. Marlene og
Jens Ove Henneberg fra junior/mixed havde
allieret sig med et at vores talentfulde
juniorlandsholdspar Signe og Emil Buus
Thomsen.
Hvem narrer hvem?
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Jan stak udspillet med E. Hvis han kunne
narre modstanderne til at tro, at han havde
single hjerter, var der måske en chance,
selvom knibningen gik galt.
På E kaldte Emil. Hvis makker havde spillet
ud fra K, og spilfører havde single, kunne
han måske narres til at tro, at K sad hos
Emil.
Inde på K spillede vest hjerter til spilførers
konge.
Syd har nu to mulige spilleplaner. Knibningen
i spar eller skvisen, hvis øst udover E har
D.
Jan valgte skvisen og vandt kontrakten.
I anden kamp så jeg 2 spil, hvor hjerterfarven
blev opvurderet.
Det første spil viser, at elitespillere ikke er
bange for at melde, og at de har væsentlig
mere fantasi end de fleste andre.
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Ovenstående spil er fra første kamp i Afinalen. Signe servede med en hjerter, og
kontrakten suser selvfølgelig hjem, hvis K
sidder i plads.
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O.k. - 2 ind på en 4-farve, rimeligt sejt meldt
af Andreas. Efter et lidt rodet modspil, hvor
det først sent gik op for modspillet, at
spilfører kun havde 4 trumfer, gik kontrakten
2 ned.
Ved det andet bord gik meldeforløbet
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Hmmm åbenbart en standard 2 indmelding
– jeg er blevet gammel  Kontrakten gik 3
ned, og Morten Jepsens hold tjente 6 imp.

Ved det andet bord:
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Kristian fik E ud og mere spar. Så småning
om gjorde han rigtigt i og kridtede 650,
men tabte på spillet 
Sidste kamp mellem Randers 4.0 og Aagard
blev en tæt affære. Kampen var præget af en
del småfejl, som blev dyre. Et lyspunkt var
dog denne slem
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Andet spil i kampen hvor hjerterfarven blev
grundigt opvurderet. Men her sad den lige i
øjet. Efter lidt rod endte kontrakten med at gå
3 ned til 800.
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Med 10 i udspil var der ikke meget tvivl om
de 12 stik. Ved det andet bord stoppede man
i 5 ligeledes med 12 stik og det betød 11
imp til Aagaard.
Turneringen blev vundet af Morten Jepsen
med 43,34 kp foran Randers 4.0 med 31,76
og Thorvald Aagard med 26,44.

De frivilliges fest
af Amalie Koch-Palmund

Årets festival er den hidtil mest besøgte med
i skrivende stund 1857 deltagende par i
festivalens sideturneringer (sammenlignet
med 1769 sidste år), som alle kæmper om
stikkene og drikkevarerne i de varme lokaler.
Men
ingen
festival
uden
frivillige
medarbejdere, der knokler som kortbyttere, i
caféerne og som makkergaranti. Til dette års
festival har Svendborg Bridgeklub bidraget
med knap 70 frivillige, der simpelthen står i
kø for at give en hjælpende hånd.
Jeg har taget mig en snak med Jytte
Skjærbæk som, sammen med Egon Andresen,
har stået for koordineringen af de mange
frivillige. Opgaven lyder måske simpel, men
tirsdag brugte Jytte 12 timer på spillestedet,
hvor der blev uddelegeret opgaver til alle.
Selvom Jytte siger, at ansvaret har været
større end forventet, siger hun også, at det er
sjovt og lærerigt – og med en karriere i
bagagen som sygeplejerske på intensivafdeling, er man vant til det hektiske skema.
Jytte har afsat hele ugen til festivalen,
men når heldigvis også selv at få spillet lidt
bridge
i
form
af
bronze
og
jubilæumsturneringen – og den glade
stemning er ikke til at tage fejl af. Jytte
beskriver stemningen som lidt af en fest, hvor
folk er glade og har det sjovt. Heldigvis for os,
siger Jytte, at hun glædeligt kommer tilbage
næste år og hjælper til igen.
Vi siger fra bridgeforbundets side MANGE
TAK for hjælpen til alle de dejlige frivillige!

Jytte Skjærbæk, Svendborg Bridgeklub

Dirch Olesen, Svendborg Bridgeklub

På afveje
Af Charles

Hvad laver du her? ☺

Under en rundtur med Canonen ved Vinoble
Cup spurgte Morten Rasmussen Bune
undrende, hvad jeg lavede der?
Inden jeg nåede at svare, fortsatte den gode
mand: ”Der er jo Damefinale” ☺
Jeg kunne berolige med, at jeg var på vej over
til Damerne, og læserne forventer nok også et
par glimt herfra ☺
Kalkerups pseudoskvis
I dette spil fornemmede Bettina Kalkerup, at
makker havde gode kort til sine pasmeldinger
og måske en fordeling, der gjorde det
vanskeligt at vise dem.
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Trumf ud til E og 3 til K og E. Trumf til
K. K, E og 9 trumfet. Rudertrumf på
hånden og D. 5 til D dykket. Ruder
trumfet, hvor øst kastede fra den forkerte
sorte bonde, så der blev to klørstik og 200
(+11).

Bettina Kalkerup og Ketty Jepsen med guldet.
Uppercut
Trumferne skulle spilles omhyggeligt.
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Udspil 10 til E, og 6! (620). Mod bla.
Kalkerup-Jepsen fulgte D? til E. Spar fra
top og uppercut i trumf (-100). K.VH (blomstret)

Blandede bolsjer
af Charlotte Koch-Palmund

Desværre fik en del spillere i går
parkeringsafgift for at parkere
græsarealerne ved parkeringspladsen.
Vi er i dialog med kommunen om dette
vender tilbage med mere information,
snart vi ved noget.
P-bøder øv!
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Desværre fik en del spillere i går en parkeringsafgift for
at parkere på græsarealerne ved parkeringspladsen.
Vi er i dialog med kommunen om dette og vender
tilbage med mere information, så snart vi ved noget.

Fra Gentagen
Vinoble Staymann i Vinoble Åben
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Vest: Jeg troede bare, at vi startede forfra ...

Thurø på Moskva-tid
Dan Nybo bor med nogle venner i et
sommerhus på Thurø. Hver gang de kommer
et stykke ud på øen, skifter hans mobil til
Moskva-tid 
Dette betød blandt andet, at vennerne blev
Thurø på Moskva-tid
banket op to timer for tidligt til søndagens
Dan
NyboOg
borsom
medden
nogle
venner
i et sommerhus
bronze.
gamle
socialist
han er, er
på Thurø. Hver gang de kommer et stykke ud på
vi nu bekymrede for, at der ligger en russisk
øen, skifter hans mobil til Moskva-tid J.
ubåd underdrejet ved Thurø.
		Dette betød blandt andet, at vennerne blev
banket op to timer for tidligt til søndagens
bronze. Og som den gamle socialist han er, er vi
nu bekymrede for, at der ligger en russisk ubåd
underdrejet ved Thurø.

Bjørn Jespersen har skrevet et hyldest-digt til
’Studene’ – vindere af Vinoble Open
De fine stude
fik mig til at tude
de havde de bedste bud
og slog alle os andre ud
Vi havde matte stjerner
og krudtet var vådt
og det var ikke så godt
Studene havdeHyldestdigt
vægt bag hver en gerning
og ingen af dem kommer fra Herning
Bjørn Jespersen har skrevet et hyldest-digt til
’Studene’ _ vindere af Vinoble Open
Der var for megen vægt bag jer drenge
menstude
med mit tillykke kan I trygt regne.
De fine
fik mig til at tude
de havde de bedste bud
og slog alle os andre ud

Vi havde matte stjerner
og krudtet var vådt
og det var ikke så godt

Studene havde vægt bag hver en gerning
og ingen af dem kommer fra Herning
Der var for megen vægt bag jer drenge
men med mit tillykke kan I trygt regne.

I-pad savnes
I går forsvandt en I-pad i et blåt hylster. Ejeren
vil blive meget glad, hvis den bliver afleveret i
informationen.

Årets ildsjæl
Hvem der bliver årets ildsjæl, afsløres i aften
under den store jubi-fest. En hyldest til en frivillig, der har gjort en ekstraordinær indsats i
sæsonens løb

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,-

Reinholdt Bridge, www.reinholdt-bridge.dk tlf: 4141 5196

info@reinholdt-bridge.dk 

41 41 51 96 

www.reinholdt-bridge.dk

Juniorprofiler til VM
af Christina Lund Madsen

De danske juniorer har travlt denne sommer.
Under vores egen bridgefestival har tre hold
huseret Danish Open og Vinoble Open som Team
Nordfyns Finans (der har sponseret juniorerne
hele sæsonen), og på fredag drager en stor flok
til EM i Burghausen, Tyskland, for at deltage i
EM juniorpar. I august står U20 og U25 over
for den største udfordring, når de deltager ved
VM i Istanbul.
		Som optakt til juniorernes internationale
opgaver bringer vi her en række portrætter, hvor
spillerne har skrevet om deres makker.
Rasmus Jepsen, U25
Af Dennis Bilde
”Rasmus minder meget om min tidligere
makker Emil Jepsen ved bridgebordet. Han er
bundsolid og gør aldrig noget uovervejet. Det
er en fornøjelse at spille med en makker, som
er lige præcis, som alle bridgespillere går og
drømmer om at være!
		En sjælden gang i mellem er han dog så
grundig, at jeg bliver helt bange for, om han
har tænkt sig selv ihjel. Men der sker altid det

samme. Når han endelig kommer ud af sin trance,
så starter stikmaskinen bare med at indkassere,
og han slutter først, når kontrakten er i land.
		Til dagligt læser Rasmus Statskundskab på
Aarhus Universitet. Første gang han fortalte
mig om det, udbrød jeg: ”Hold kæft, det lyder
kedeligt!”. Men han holder stadig fast i, at det er
spændende, så der må jo være noget om snakken.
		Det første indtryk, man får af Rasmus, er at
det er en forholdsvis stille, men selvsikker mand,
man har med at gøre. Lige indtil han hælder en
ordentlig spand sort humor ud over dig. Lige
pludselig kan han komme med de her fantastiske
kommentarer, som ingen ved hvor kommer fra,
men man kan bare ikke lade være med at grine
ad det! Det må være hans nordjyske rødder…
		Da Rasmus var teenager, gik han meget op i
kost og træning. Indrømmet - han var da også en
pæn ung mand. I dag, hvor han er blevet ældre
og klogere, går han ikke så meget op i træning
mere. Men kost til gengæld. Hvis man møder
Rasmus et hvilket som helst sted længere end 5
meter fra sin lejlighed, kan man være sikker på
én ting. Han har sin madpakke med!”

Rasmus Rask Jepsen

Dennis Bilde, U25
Af Morten Bilde, Dennis far og makker på det
åbne landshold
”Født 11. december 1989; pudsigt nok på
fandens fødselsdag.
		Dennis har altid været glad for at spille kort.
Først var det de sædvanlige børnespil, men det
blev hurtigt til mere avancerede spil som agurk
og tændstik - ædle spil, der udvikler enhver
spillers kortsans.
		Da han var 11 år, meldte han sig til et bridgekursus hos Villy Dam, og derefter var han solgt.
Dennis er nu 24 år, og har dermed spillet bridge
i mere end halvdelen af sit liv.
		I 2013 besluttede Dennis, at han ville være
professionel bridgespiller, og det er han så blevet.
Det betyder, at han spiller turneringer i det meste

Der findes jo nok mange gode anekdoter om
Dennis. Jeg vil nøjes med at fortælle denne, som
viser kombinationen af Dennis’ bridgeevner og
tendenser til at gamble:
		Jeg spurgte på et tidspunkt Dennis, om han
havde prøvet at spille på Bridgebig.com (en
software, hvor man spiller bridge individuelt om
penge). Det havde han ikke. Men en dag, hvor
vi meldetræner, siger han så: ”Jeg har i øvrigt
prøvet det der Bridgebig nu”. Resultatet var, at
han havde spillet de højest mulige takster (5-10
euro pr. imp) og vundet 900 euro. Og så er det
jo ikke så svært at forstå, at Dennis gør sig som
professionel bridgespiller :-).”
Dennis Bilde

af verden på forskellige professionelle hold, og
det har det sidste års tid været med til at løfte
ham en klasse op i sit bridgespil.
		Som 18 årig debuterede Dennis i 1. division
med Sabine Auken, og året efter begyndte
han at spille med HC Graversen på Team
Pharmaservice.
		De tre år med HC åbnede døren til en ny
verden for Dennis _ nemlig nye og inspirerende
ideer omkring meldesystemer. Af en eller anden
grund har han aldrig helt opfanget de finere
meldenuancer, han har fået med hjemmefra...
		Det var også med HC, at Dennis fik sin debut
på det danske åben række-landshold.
		For to år siden ”overtog” jeg så Dennis, og
skulle nu prøve at styre ham som makker, efter i
mange år at have siddet bag ham som kaptajn for
diverse juniorlandshold, foruden naturligvis at
holde øje med ham som almindelig småbekymret
forælder _ ikke altid helt nemt.
		Det er sjovt og udfordrende at spille med
Dennis. Han er meget kompetitiv, har masser af
vindermentalitet og stiller skyhøje krav til sig
selv og sin makker. Det må man leve med, for
han spiller et spil som kun få andre i verden, og
det er ret sjovt at være med til.
		Det bliver spændende at se, hvad næste kapitel
bliver i historien om Dennis _ I have no plan B.”

Af Rasmus Jepsen, Dennis’ juniormakker
”Dennis’ evner som bridgespiller er velkendte.
Jeg vil derfor nøjes med at sige, at jeg lærer rigtig
meget af at spille med Dennis _ ikke bare fordi
han er dygtig _ men også fordi han er god til at
formidle på en sympatisk måde, når vi snakker
om hænder og evaluerer spil. Han bidrager
desuden altid positivt til stemningen både før,
under og efter kampen.

Signe Lærke Buus Thomsen, U25
Af Emil Buus Thomsen
Fødselsdag: 25-11-91
Har spillet bridge i ca. 12 år
”Når Signe ikke spiller bridge eller studerer
”hårdt” på Copenhagen Buisness School,
arbejder hun i Build-a-Bear work shop, hvor hun
slipper sit indre barn løs.
		Jeg har spillet bridge med Signe lidt over en
halv sæson nu, men på trods af den korte tid,
føler vi os begge godt sammenspillet. Vores gode
kendskab til hinanden skyldes de mange år, vi
boede sammen som bror og søster, hvilket gør,
at vi har stor øvelse i at irritere hinanden, men
endnu bedre kendskab til, hvordan vi kan gøre
hinanden bedre, fordi vi kender hinanden på et
så personligt plan.

Signe

Det er altid lækkert at sidde over for Signe,
fordi hun med sin udstråling ejer bordet og
har en udstråling, der siger: ”Nu får i tæsk!”
Selvfølgelig med et smil og en god attitude.
		Det, der gør Signe så god, er at hun altid er
iskold, uanset om hun spiller mod Versace eller
Ursula fra D-rækken. Hun har en fantastisk sans
for at være aggressiv på de rigtige tidspunkter.
Derudover er jeg virkelig taknemmelig for, at jeg
skal spille med hende, eftersom hun nok er den
spiller, jeg allermindst har lyst til at spille imod.
		Udover Signes kæmpe talent ved bridgebordet,
har hun måske et måske endnu større talent for at
snakke. Signe forspilder sjældent en chance for
at lade os andre høre hendes silkebløde stemme.
som vi også tit får en smagsprøve af, når hun
synger de mange klassikkere på sit repertoire,
som bl.a.”Joleen”, ”Mockingbird” ”FAQ” og
mange flere.
		Signe har nogle få fælles træk med South
Park-f iguren Eric Cartman. Hvis vi andre
eksempelvis har fået en god ide, og/eller fundet
på noget sjovt, kan Signe sagtens få overbevist
sig selv og alle os andre om, at det faktisk var
hende, som fandt på det.
		Signe fylder rigtig meget på vores hold. Man
kommer aldrig til at kede sig i selskab med
hende, og hun har en exceptionel evne til at skabe
den fedeste stemning!”

går tre ekstra doblede beter, eller fordi man
endnu engang har spærremeldt på en 5-farve i
3. hånd.
		Inden træningsturneringen German Bridge
Trophy fortalte Emil mig, at han havde tænkt over,
hvordan han kunne minimere koncentrationsfejl
og også forbedre sin selvtillid, og han kom med
følgende guldkorn: ”Jeg kommer ikke til at spille
perfekt. Jeg forventer, at jeg laver fejl!”.
		Denne nye indstilling har siden da været en
af grundstenene i vores makkerskab. Det, at
Emil har så meget indsigt i sine egne styrker og
svagheder, gør ham til en rigtig god bridgespiller,
og endnu vigtigere; det gør, at hans potentiale er
uendeligt stort!
		På trods af, at Emil er den eneste debutant
på holdet i år, så er han faldet rigtig godt til
rette. Emil er blevet holdets trendsetter, når
det kommer til musik, sjove vendinger, ord og
kampråb.
		Emil er også yderst vellidt på holdet, men
særligt en person har ramt ham lige i hjertet. Emil
og Majka Bilde har en helt unik kemi sammen,
og der er ingen af os andre, der kan følge med,
når de først begynder på deres interne humor. Det
er i øvrigt et par år siden, at jeg sagde, at jeg var
sikker på, at Emil og Majka ville ende op med
at blive gift og få en masse børn sammen. Jeg
krydser i hvert fald fingre!”

Emil Buus Thomsen, U25
Af Signe Lærke Buus Thomsen
”Emil er 20 år gammel, og på trods af, at han
faktisk kunne spille i skolerækken, så har han
i år valgt at krydse klinger med de ”gamle” i
juniorrækken.
		Vores makkerskab startede for ca. 20 år
siden, hvilket måske lyder af mange år, idet
Emil kun tæller 20 somre, og jeg selv er rundet
de 22 år. Men det bunder selvfølgelig i, at vi er
søskende _ både på godt og ondt. Vi valgte meget
strategisk at vente med at danne par i bridge
indtil sommeren 2013, idet vi begge skulle være
modne nok til at lade være med at rive hovederne
af hinanden (hvilket bogstavelig talt skete for
ca. 12 år siden, hvor storesøster måske drillede
lillebror lidt for meget i et slag ”Røvhul”).
		Når Emil ikke spiller bridge med mig, bruger
han sin hverdag på Odense Katedralskole, hvor
han bl.a. er medlem af skolens festudvalg, hvilket
også forklarer, hvorfor han bruger så meget tid i
skolens fredagsbar…
		Som bridgespiller og makker er Emil en drøm.
Han er typen, der aldrig bliver sur, selv om man

Emil Buus Thomsen

Venindebridge
af Amalie Koch-Palmund

Mange udefrakommende forbinder en
bridgefestival med bridge, bridge og atter
bridge. Men heldigvis er festivalen meget
mere end det – for selvom bridgen fylder en
hel del, er der også tid til latter, rødvinsdrikning og venindehygge. Jeg fandt til
Bronzeturneringen onsdag eftermiddag 6
veninder og fik mig en snak med dem.
Tøserne kommer fra både Svendborg, Kolding
og Sønderjylland, men er under festivalen
bosat på Tiselholt Slot, hvor en af veninderne
bor fast. Her hygger de efter spilletid i det
danske sommervejr. 
De fleste af dem har før været med til
bridgefestivalen i Vingsted, og jeg ville gerne
høre lidt om, hvad de synes om Svendborg i
forhold til Vingsted. Heldigvis for Svendborg,

er veninderne generelt godt tilfredse - til
trods for de næsten ulideligt varme lokaler
(pyhaa – jeg giver dem ret). Aircondition, tak!
Men Svendborg har sine fordele i form af de
større lokaler og byen tæt på.
Da jeg spurgte veninderne, hvordan det
var at være med til bridgefestival lyste
ansigterne op – det er så dejligt! Folk er søde
og hjælpsomme, og man møder folk, man
ikke har set i årevis. Disse festivalgængere er
her ikke for sidste gang.
Madammerne skal spille bronzeturneringer
og nogle af dem deltager også til
jubilæumsfesten i aften. Vi ses til festen! 

Tanker fra en ‘skabs-mand’
af Charlotte Koch-Palmund

Jeg har tit tænkt, at det altså må være både
nemmere og sjovere at være mand.
Lad os tage et par eksempler….
1. Sommeren nærmer sig, og man begynder
at overveje de korte rør. Men ak med det
følger også, at benene skal være silke-glatte
hele tiden. Mænd der i mod vader uden at
fortrække en mine rundt med en urskov på
benene.
2. Man skal til en fantastisk jubilæumsfest i
bridge-regi. Sminken er på plads, parfumen
flittigt brugt og den nye kjole er på. Valsende
ind ser man en anden kvinde i samme kjole.
Så smutter hyggen. Men 100 pingviner i
samme rum lader ikke til at give anledning til
ærgrelse.
3. Jeg er snart 50, rynkerne har indfundet sig
og måske også nogle grå hår. Det sidste ved
jeg faktisk ikke, da jeg jævnligt hælder en
anseelig sum penge i min frisørs
kasseapparat. Gråt hår og rynker gør mænd
mere distingverede. Hmm det er i øvrigt
billigere for mænd at gå til frisøren.

4. Mænd kan nøjes med en meget mindre
kuffert, når de skal på ferie.
5. Der er jo også det fysiske aspekt. Et nyt
glas syltetøj kan være meget svært at få gang
i, når man er alene hjemme.
6. Håndtasker….Ting forputter sig og bliver
væk i håndtasker. Man glemmer dem ind i
mellem ved bordet, man spillede ved. Det er
som om, de aldrig helt passer i størrelsen.
Mænd kan altid nøjes med deres lommer.
7. Og til slut må jeg altså ind på det med at
tisse. Prøv at forestille jer, at I holder i kø på
en tysk motorvej. Efter 4 timer går det
simpelthen ikke længere. STOR fordel at
være mand.
8. Billedet er fra Hotel Svendborgs
herretoilet. Jeg havde hørt rygter om det og
susede derned. Spændt gik jeg derefter ind
på dametoilettet. Var der mon 4 lækre
mænd? Nææ nul og niks – det må altså være
sjovere at være mand.

Stillingen i Seniorpar efter første dag
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Inge-Lise Kofoed - Bjarne Andersen
Erik Brok - Mogens Rerup
Else Waage - Ole Kofoed
Jens Greisen - Henrik Sattrup
Jørgen Røhl - Hans Werge
Ole Vinberg Larsen - Peter Molander
Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen
Olof Malmros - Preben Mohr
Carsten Klemmensen - Erik Fjord Pedersen
Mogens Rasmussen - Leif Svenningsen
Albert Mylius Nielsen - Tonny Hessel
Jens Kjeldsen - Kurt Boysen
Karl Peder Larsen - Margit Grove
Henrik Kruse Petersen - Peter Lund
Axel Koefoed - Gert J. Hansen
Mogens Bak - Torben Andersen
Karin Høg - Ove Høg
Niels Nymark - Vagn Søndergaard
Peter Enevoldsen - Svend Pedersen
Kaj Rosell - Jørgen Anker Pabst
Olav Thomsen - Asger Friis
Kirsten Madsen - Torsten Lind Thomsen
Kirsten Nybroe - Søren Fischer
Carsten Abildgaard - Arne Skyum

170
155
135
114
113
103
78
72
71
68
67
66
66
61
57
52
43
39
33
30
26
12
10
7

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Jørgen Bentsen - Thorkild Bogh
Anne Grete Svare - Preben Jakobsen
Elsebeth Maagaard - John Maagaard
Bent Johansen - Sven Rittig
Aksel Kragh - Dines Poulsen
Poul Larsen - Eivind Sveinbjørnsson
Mogens Thorsager - Christian Nielsen
Mona Grethe Olesen - Jens Toft
Steen Yde Christensen - Aage Schmidt
Christian P. Koch - Leif Aas Andersen
Peter Würtz - Thomas Würtz
Mette Koefoed - Peter Gallmayer
Leif Rømer - Peter Braid
Jørgen Holm - Helge Rasmussen
Finn Pedersen - Torben Bentsen
Karen Sørensen - Peter Højslev Petersen
Arne Christoffersen - Grethe Christoffersen
Ole Plam - Jørgen Vedel
Kresten Jensen - Kjeld Nielsen
Niels Bræmer - Lissy Kristiansen
Ejgil Sjøgaard - Henning Druedal
Birger Grane Nielsen - Gerhardt Glud
Hans Chr Elsøe Jensen - Bent Vestergaard
Birthe Jespersgaard - Ole Beltoft

1
-3
-14
-18
-19
-22
-24
-28
-44
-48
-49
-49
-51
-67
-78
-80
-85
-89
-99
-119
-123
-154
-175
-211

Resultatet af Danish Open
Gruppe A

Gruppe C

1 Morten Jepsen
2 Randers 4.0

43,34
31,76

1 Pricerunner
2 Sigdonnemann

49,00
43,41

3 Thorvald Aagaard
4 Junior/Mixed

26,44
17,56

3 Fætter Guf
4 Hangarounds

22,64
4,95

Gruppe B

Gruppe D

1 Team Aarhus
2 Team Nordfyns Finans

39,03
33,71

1 Stikfabrikken
2 Ø-V

69,96
64,43

3 Ahornet old stars & sidekick
4 Hvor er mine babes?

26,35
21,90

3 5 Clubs Partyband
4 Monaco II

51,93
49,30

5 Team Appelt
6 Team Santos

45,73
21,65

Sideturneringer

Bronze 8A (50 par

Bronze 9A (56 par)

2. Mads Eyde - Rói Á Rógvu Joensen................192

2. Dan Nybo Jensen - Susan Just-Olesen ................. 166

1. Jan Pedersen - Szczepan Smoczynski.............250
3. Erik Christensen - Ginette Blansjaar.............. 190

1. Lilli-Ann Nielsen - Flemming Jørgensen ..............227

3. Lisbeth Bentsen - Anne Marie Frøhlich..................161

Bronze 8B (66 par)

Bronze 9B (120 par)

2. Tina H. Christensen - Malene H. Christensen.249

2. Vibeke Galle - Connie Mayland ........................... 569

1. Søren Caspersen - Christian Lahrmann..........251

3. Karen Larsen - Sigrun Hagen Jensen ......... 215

					

1. Karen Larsen - Sigrun Hagen Jensen ....................588
3. Kurt Holmbye - Jens Peder Jensen ........................543

Dagens program

Torsdag den 10. juli
10.30 _ 14.00 Bronze parturnering 11A+11B+11H		
10.00 _ 17.00 DM Seniorpar					
10.00 _ 18.00 Jubilæumsturnering 				
14.30 _ 18.30 Bronze parturnering 12A+12B+12H		
19.00 _ 02.00 Jubilæumsfest			
		

SG-Hallen
Studiet
SG-Hallen
SG-Hallen
Idrætshallen

