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DM for seniorer og 75-års jubilæum

Torsdagen stod mest i festlighedernes tegn, men inden da skulle det afgøres, hvem
der skulle have medaljerne i DM for seniorpar. Vinderne blev H. K. Sørensen - Niels
Henriksen med 288. Parret førte kun én gang i turneringen, men det var smart nok
efter sidste runde! Sølvet gik til Inge-Lise Kofoed - Bjarne Andersen som lå i spidsen
det meste af rejsen. De sluttede på 271 foran sidste års mestre, Albert Mylius Nielsen
- Tonny Hessel, der tog bronzen med 267. En hyggelig og spændende turnering endte
med et meget tæt opløb om medaljerne.
Dagen var ellers præget af DBf’s store jubilæumsturnering, hvor hele 220 par dystede
i rækker inddelt efter handicap. Der opstod desværre midtvejs store problemer med
indsamlig af data via Bridgematerne, så man måtte gå over til manuel udregning, men
vindere fandt man da til sidst i alle rækker.

Og så var der ellers gallafest for alle de mange tilmeldte medlemmer med middag,
taler, stand-up og levende musik til ud på de små timer. 75-års fødselaren blev virkelig
fejret med maner, og måske er der nogen af deltagerne, der stadig har lidt ondt i håret,
når de kaster sig ud i dagens bridgeudfordringer. Men solen skinner, bridgefolket
hygger sig, og der er masser af muligheder for at komme til kort her i Svendborg.

DM seniorpar

Sølv

Guld

Bronze

Førte kun efter sidste spil
af Peter Lund
Venner mødes og der opstår sød musik. Det var min oplevelse, da jeg onsdag satte mig til bordet
og for første gang skulle kæmpe med om DM for Seniorpar. Der var rigtig mange venner, som jeg
tidligere har udkæmpet drabelige dyster med. De var blevet lidt gråhårede, men de kunne stadig
holde på kortene og yde kvalificeret modstand.
Det lignede meget længe en sejr til Bornholm i DM for Seniorpar. Inge-Lise Kofoed –
Bjarne Andersen, fra Rønne, overnattede på
1. pladsen og førte igennem næste alle de
sidste 23 runder. Men det gælder om at ligge
nr. 1 når dommeren fløjter og siger, at kampen er forbi. Det forstod Niels Henriksen –
H.K.Sørensen fra Aarhus. Den eneste gang de
var i spidsen var efter sidste runde. De vandt
med 288 points, mens Kofoed – Andersen fik
271. Bronze til de forsvarende mestre Albert
Mylius – Tonny Hessel, Ålborg, 262.

En lille gave
Undervejs blev det både givet og modtaget
mange gaver. I spil 2 torsdag morgen blev det
udnyttet af min makker Henrik Kruse:

3♣ var gamekrav med mindst 4-farve i ruder
og ingen major. 3♦ en hvilemelding, og så var
Henrik i 3ut med ♥4 i udspil. Lavt fra borddet
og hvad nu? De fleste spiller automatisk ♥B,
men det er som oftest forkert. Det fungerer
kun hvis makker har spillet ud fra KD, ellers
koster det stik! Aktuelt havde 8’eren krævet
kongen, og Nords dame kunne ikke længere
knibes ud.
Henrik fortsatte smukt med ♠9, som nord
dækkede med ♠10. Nu var der 11 topstik og
en afsluttende knibning i hjerter gav 12 stik
og +12 på barometteret, mens 11 stik havde
været under middel.
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HK smilede venligt og krævede 11 stik
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Hvis du bliver tildelt en singleton, så skal du
spille den ud! Ellers får du bridgeguderne
imod dig – og du får ikke flere singletons i
udspil!
En meget gammel regel, der selvfølgelig har
mange undtagelser. Med fire trumfer havde
jeg fra Syds hånd ikke lyst til at spille min
blanke ♥7 ud. Det blev i stedet et angreb
med ♣K, hvorefter HK smilende lagde
kortene ned og krævede 11 stik – og +7 på
barometeret. Med hjerter ud og hjerter til
trumf er der kun 10 stik. Bordets klør-taber
kan kastes på hjerter, men der er ikke flere
trumfer på bordet så kun 10 stik og +3 til os.
– Bridgeguderne må hade mig nu!
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Jørgen Bendtsen gav mig virkelig kniven på
struben i dette spil. Feltet havde fredeligt
fået lov til at spille 3ut og scoret 430, men
meget ubehageligt ”ofrede” Jørgen i 4 . Hvad
nu. Henrik har i dette meldeforløb ofte 6farve i klør, så jeg gamblede på 4ut – og der
var let 10 topstik efter spar ud til esset: Det
gav bare hjertebanken og +6 på barometeret,

Hvem narrer hvem?
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Der er modspil, der kun fungerer mod en god
spilfører. Det var tilfældet i dette spil, hvor
Leif Aas Andersen havde åbnet med 1ut (der
var næsten 15 hp) og pas rundt. Jeg angreb
med ♥D, og Christian Kock lagde sine kort
ned med bemærkningen: ”Jeg har gamblet
nedad, men håber, at det er rigtigt.”
Jeg fik det første stik og fortsatte med ♥B.
Leif skulede til mig og lagde lavt igen i håb
om at esset ville komme fra Henrik. Store
smil fra alle, da jeg nu kunne trække esset. 2
ned og +8 på barometeret.
Bemærk i øvrigt, at den lidt underlødige 1ut
åbning holdt os ude af 2♥ eller 2♠, der let
vinder 8 stik – og +17 på barometeret.
Vi ses næste år i Svendborg

Tilbageblik (3)
af Ole Berg Kristensen

2012

2013

I 2012 tyvstjal forbundet et koncept fra det
norske bridgeforbund; begynderfestival.

Meget profetisk havde Per Egelund dette år
artikle ”Rammer der strammer” i den første
bulletin. Man ikke som sådan utilfreds med
Vingstedcenret, men en festival der igennem
alle år havde været i stadig vækst, var ved at
løbe tør for plads. Ud over pladsmanglen
betød det selvfølgelig også, at der kunne
forekomme enkelte uheldige episoder, når
pladsen er så trang, sker det jo, at der ryger
en finke af panden.

Nye spillere fik mulighed for at deltage i et
arrangement målrettet dem. Der var
introduktion til mange former for bridge, bl.a.
de to mest almindelige, hold og parturnering.
Der indledtes med teori et par dage, og
derefter gik det så løs med rigtige
turneringer.
Årets europamesterskab for Juniorer blev
afholdt i Vingsted i ugen op til festivalen, og
Danmark var flot repræsenteret ved en
bronzemedalje ved Signe Buus Thomsen og
Dennis Bilde.
Vi havde også fint besøg i 2012, idet
bridgeforbundets
protektor
H.K.H.
Prinsgemalen lagde vejen forbi festivalen og
spillede en åben turnering med Dennis Bilde.
Besøget var en meget positiv oplevelse,
H.K.H. er en usædvanlig venlig og jovial
person, og det var tydeligt at han nød spillet.
Bridgeforbundet havde også ryddet et toilet
på 1. etage, og forbeholdt det prinsen, men
han benyttede da blot det samme toilet som
alle andre. Det endte sågar med, at
undertegnede skribent kom til at tørre fingre
i et håndklæde der havde været tiltænkt
H.K.H.’s hænder. Lidt royal er man vel altid.


Og det blev da også sidste år, at festivalen lå i
Vingstedcentret.
Bridgefonden blev stiftet i 2013 og blev
præsenteret på festivalen. Bridgefonden
arbejder for bridgens udbredelse, og i år er
der også en støtteturnering for fonden. I
skrivende stund løber turneringen af stablen.
Men man kan støtte bridgefonden hele året!
Det er lid vemodigt at tænke på, at jeg nok
aldrig mere skal cykle ad stien fra Vejle til
Vingstedcentret, men det er nu skønt at være
her i Svendborg, hvor der er ordentlig plads,
og hvor man er meget tættere på byen.
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Et djævelsk jubilæum
af Christina Lund Madsen

En dag i september på Asminderød Kro. Jeg
roder rundt i nogle gamle arkiver uden at kunne
huske, hvad jeg leder efter. Jeg falder over noget omkring DBf’s 50-års jubilæum og spørger
Generalen (som Charlotte Koch-Palmund kalder Flemming Bøgh_Sørensen, selv om navnet
er mindst lige så passende til hende selv) om,
hvornår DBf egentlig fylder 75 år.
		Vi roder lidt efter nogle datoer, og Flemming
kommer frem til, at vi har jubilæum i sommeren
2014.
		”Så skal vi da have en jubilæumsfest for alle
DBf ’s medlemmer,” siger jeg.
		”Og en jubilæumsturnering,” supplerer Charlotte.
Normalt er Flemming modstandsløs, når Charlotte og jeg rotter os sammen, men det krævede
ikke megen overtalelse at få Flemming med på
ideen.
		”Og så holder vi den under bridgefestivalen i
Svendborg,” siger Flemming. Og så var den sag
på plads.
		Næste udfordring var så at få arrangeret festen. Vi var enige om, at det skulle være noget
ganske særligt og uden en masse kedelige taler.
		Jeg har glemt, hvem der fik ideen, men pludselig ville vi bare have en komiker til at komme og
optræde. Og så skulle vi selvfølgelig også have et
liveband. For en gangs skyld var det Flemming
og Charlotte, der rottede sig sammen om at hyre
Kurt og Kiksene. Så blev jeg af Charlotte pålagt
at tage mig af komikeren.
		Da vi ikke kunne få Rune Klan til at komme
og lave korttricks, så faldt valget på Omar Marzouk. I skrivende stund ved jeg dog ikke, hvad
der kommer ud af det, men jeg kan til gengæld
høre Kurt og Kiksene varme op, og det lover
godt.
		Men først skal vi jo lige have bridgen overstået. Og det har vist sig at vare længere end
planlagt. 220 par spiller i 11 styrkeopdelterækker opdelt udelukkende ud fra parrets samlede
handicap.Endnu flere har meldt sig til festen, så

tilslutningen er fantastisk. Og netop på denne dag
vælger BridgeCentral så at strejke. En hel time
gik tabt på at forsøge at redde systemet, før man
i stedet måtte gå over til at bruge slipper som i
gamle dage.
		Turneringen er derfor færdig en time senere
end planlagt. Af samme grund er der stor mystik
omkring stillingen, så derfor bringer vi et spil,
hvor Brian Skjønneman meget passende for
turneringens udvikling udførte et djævlekup.
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Udspillet løb hjem til bonden i Vest. Nu spillede
Brian klør til kongen og bagefter ruder hjem til
kongen. Nu fulgte en lille hjerter op mod bordets
B87, hvor Nords tier blev stukket med bonden
og damen. Der kom klør igen til damen og esset
og klør igen til trumf.
		Vest spillede sig nu fri med en lille ruder,
hvorefter modspillet spillede tredje gang ruder,
som blev trumfet. Brian trak nu #E og spillede
sig fri med en spar til damen i denne slutposition:

#¤E
					
>76
Tom Nørgaard i <
Syd
- kom ind på #K. Hvis
#7
#¤K5
¤87
>><<8
#¤96
><9

Brian o
Brian Skjønneman trænger til en ny T-shirt

han spiller hjerter, så kniber Vest, så Tom
var nødt til at spille klør. Vest trumfede med
¤5, og aktuelt skal Nord dykke, men det er
svært at se.
		Nu var Syd fanget i et djævlekup. Nord
kan kun spille ruder, som Øst kan trumfe.
Hvis Syd trumfer over, gør Vest det samme
med den blanke konge og kan derefter spille
sin sidste spar til trumf med ¤8. Hvis Syd

lægger ¤6, så beholder øst stikket. Et sødt
lille djævlekup.
		Jeg har lige været en tur i regnskabsrummet, hvor indtasterne knokler på livet løs for
at finde vinderne i de mange rækker. Ingen
kender stillingen, men Brian tror dog ikke,
det er ham, der har vundet. Spændingen
udløses under festen, så nu er der ikke andet
tilbage end at sige tillykke til DBf med de 75
år og ønske alle deltagerne et brag af en fest!

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

Bridgespinner er fremtiden
af Ole Berg Kristensen

Det tror jeg i hvert fald. Selv om det måske
ikke er 100% sikkert, at det bliver i præcis
den form den bliver præsenteret i i dag, så
føler jeg mig overbevist om, at både selve
konceptet og mange af de idéer der er
indbygget i det, er noget vi kommer tl at se
mere til i årene der kommer.
Hvad er Bridgespinner?
Bridgespinner er en boks på ca. 20 X 20 cm,
som man anbringer midt på det bord, hvor
man vil spille bridge.

Mange spændende og innovative tiltag
Bridgespinner er stadig i udviklingsfasen, men
den er afprøvet af undertegnede, og den
fungerer godt.
Det mest spændende ved Bridgespinner er
dog alle de perspektiver der er for det
færdigudviklede produkt. En del af disse er
allerede klar, mens andre stadig er under
udvikling.
Hvordan blander den kortene?
Svaret er: Som man vil have den til!
Man kan selvfølgelig bede den om blot selv at
give nogle hænder, men det kunne man jo
sådan set selv gøre. Der er dog andre, og
mere spændende, muligheder.

Når man så er klar, så trykker man på
startknappen, og fire skuffer åbner, hver med
13 kort; Øst, Vest, Nord og Syd.

Har man to bridgespinnere, kan man spille en
holdkamp, hvor Bridgespinneren giver den
samme fordeling ved begge borde. Og her
behøver de to Bridgespinnere ikke stå i
samme lokale. De behøver faktisk ikke
engang stå i samme by eller samme land. Blot
man har en anstændig internetforbindelse,
kan man spille over ubegrænsede distancer.

Nogle lysdioder viser zonestillingen og hvem
der er kortgiver, og så er det ellers bare at gå
i gang.

Man kan også arrangere større turneringer,
hold eller par, hvor kravet blot er, at man har
en bridgespinner pr. bord.

Når man så er færdig, så åbner man låget på
toppen og lægger kortene ned i maskinen
igen. Maskinen kvitterer med at udlevere et
nyt spil, som den har lagt mens man spillede
det første spil.

Endelig kan man også bruge Bridgespinneren
til en slags forbedret ”Facit-Bridge”. Man får
simpelthen Bridgespinneren til at give de
kort, der er blevet spillet i en stor turnering,
og den regner så ud, hvad scoren ville have
været i det enkelte spil, hvis man havde
deltaget i turneringen. Og den regner
naturligvis også et samlet resultat ud.

Bridgespinneren er naturligvis trådløs, og
med et batteri der holder i ca. 15 timer.

Hvordan gik spillet?
Det sker vel for os alle sammen, at vi engang
imellem ikke lige kan huske hvordan et spil
gik. Med Bridgespinner er det ikke længere et
problem.
Hvordan det? Jo, når man har spillet spillet,
så lægger man som sagt kortene tilbage i
Bridgespinneren, og så giver den kortene til
et spil vi skal spille lige om lidt, men vi
allerede er i gang med et spil den tidligere
har gjort klar. Og her kommer finessen: Mens
Bridgespinneren giver kortene til et spil, så
analyserer den, hvordan spillet før var gået.
Det lyder måske lidt indviklet, men se med
her:
Bridgespinneren har givet denne fordeling
Nord
♠ D104
♥ D5
♦ D973
♣ K1094
Vest
♠ K82
♥ B1092
♦ K85
♣ E53

Syd
♠ EB65
♥ EK4
♦ B2
♣ D872

Øst
♠ 973
♥ 8763
♦ E1064
♣ B6

Der er meldt, og Syd er blevet spilfører i 3ut.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

V
♥B
♣5
♣E
♥10
♠K
♥2
♠8
♠2
♥9
♦K
♦8
♦5
♣3

N
♥5
♣K
♣10
♥D
♠D
♦3
♦D
♦9
♦7
♠10
♠4
♣9
♣4

Ø
♥3
♣6
♣B
♥6
♠3
♥7
♥8
♠3
♠7
♦4
♦6
♦10
♦E

S
♥E
♣2
♣D
♥4
♠5
♥E
♠E
♠B
♠6
♦B
♦2
♣8
♣7

Og ud fra dette skema, kan man se hvordan
spillet er forløbet. En understregning betyder
at kortet var udspillet til stikket, og den fede
blå farve markerer, at kortet tog stikket.
Så vi kan læse:
Stik 1: ♥B (Understreget) bliver spillet ud, og
den går til 5’eren, 3’eren og esset (blå
markering).
Stik 2: Syd, der fik stik 1, spiller nu ♣2, der går
til 5’eren, kongen og 6’eren.
Stik 3: Nord spiller ♣10, der går til bonden,
damen og esset.
Stik 4: Vest spiller ♥10 der går til damen,
6’eren og 4’eren.
Stik 5: Nord spiller ♠D, der går til 3’eren,
5’eren og kongen.
Stik: 6: Vest spiller ♥2 der går til ♦3, 7’eren og
esset.
Og så bliver den nederste del af skemaet
pludselig tonet grå, samtidig med at kortene
ser helt forkerte ud. Det er simpelthen fordi,
at Bridgespinner har regnet ud, at her er der
blevet lagt ned for rest. (Eller et antal stik.)

Efter spillet vil man kunne tjekke spillets
forløb på sin PC eller Tablet. Man vil få et
skema at se, der ser sådan her ud:

(I Bridgespinneren er markeringer af vundet
stik samt udspil markeret med en rød og en
blå ramme, men skemaet kan endnu ikke
overføres til Word.)

Hvordan gør den?

Prøv det selv

Det er ret simpelt. Når man har spillet et spil,
så lægger man som sagt kortene tilbage i
Bridgespinneren. Det eneste man skal huske
er, at man ikke må blande kortene. De ligger
jo i den rækkefølge man har spillet dem i. Og
bliver der lagt ned for rest, så lægger man
blot de resterende kort i tilfældig rækkefølge.

Under hele Bridgefestivalen er det muligt selv
at få et prøvespil eller fire. Man henvender
sig blot i forhallen, hvor Bridgespinnerne står
stillet op på et par bridgeborde, og beder om
et par prøvespil.

Det er ikke nødvendigt at lægge de fire
hænder i nogen bestemt rækkefølge, blot de
enkelte hænder ligger som de er spillet.

Og timer man det rigtigt, får man oven i
købet Bridgespinneren præsenteret af to
unge, smukke damer.

Når Bridgespinneren så giver til næste spil,
kan den simpelthen regne ud, hvordan de
spillede kort er forløbet, og når den kommer
til et sted, hvor spillet ikke giver mening, som
i stik 7 her, så ved den, at der må være lagt
ned for rest.

Bulletinrummets udsendte medarbejder (med ryggen til) afprøver Bridgespinneren assisteret af
Emil Thomsen, Preben (VM) Schmidt og Matias Rohrberg.

Fremtidens stjerner
af U20-truppen og Christina Lund Madsen

Den danske U20-trup rejser i dag til Burghausen
i Tyskland for at deltage i EM for juniorpar, og
i august drager seks af de otte spillere til VM i
Istanbul.
		Det danske U20 hold endte som nr. 7 lige
uden for VM-kvalifikation ved EM næste år, men
da der indløb et afbud fra en anden zone, fik
Danmark tilbudt en plads.		
		Dog er hele det hold, som var med til at
kvalificere Danmark, i mellemtiden faldet for
aldersgrænsen, så det er et helt nyt og ungt hold,
som nu får deres ilddåb ved VM.
		Trods deres unge alder har spillerne har taget
opgaven til sig, som var de pro’er, så hvad der
startede med at ligne et hold uden chancer er nu
blevet til et hold med drømme og fremtidshåb.
		U20-truppen er sponsoreret af Nordfyns
Finans, som vi blandt andet kan takke for de
lækre landsholdstrøjer. Holdet har som tak til
deres sponsor skrevet denne lille artikel, hvor
spillerne samtidig præsenterer deres makker.

”Kære Nordfyns Finans.
		For at et hold skal kunne fungere optimalt, er
det vigtigt, at hver spiller på holdet har holdånd.
Det at få trøjer, så vi ligner et hold, er en kæmpe
faktor for, at vi føler os som et hold. Det er super
fedt at have en sponsor, da det også giver en
følelse af, at nogen tror på os.
		At spille som et hold og at spille internationalt
er noget helt nyt for mange af os, så vi har stadig
meget at lære, men vi er alle indsat på at gøre
vores allerbedste for at få et godt resultat.
		Vores første rigtige prøvelse i at agere som
et hold _ både ved sejre og ved nederlag _ var
at spille i Vinoble Open under bridgefestivalen.
Nu rejser vi alle til Burghausen i Tyskland,
hvor vi skal spille EM i par. Her vil flere af
os også spille EM i mix, hvilket betyder, at vi
skal spille på kryds og tværs af vores normale
“paropstilling”, men det, at vi kan gøre det,
bekræfter, hvor godt vi har det med hinanden på
holdet. Til august kommer den endelige prøvelse,

U20-truppen med deres støtter fra Nordfyns Finans. De unge er Sophie Bune, Malene Holm Christensen,
Søren Bune, Victor Todd-Moir, Oliver Rosager, Jon Brodersen, Christian Lahrmann og Søren Caspersen.

den vi har set frem til i snart et år, nemlig VM
i Istanbul. Takket være jeres fantastiske støtte
er VM blevet en realitet, og vi kunne ikke være
mere taknemmelige.
		For at give jer et indblik i, hvem I har
sponsoreret, har vi alle skrevet en tekst om vores
makker:
Oliver Rosager om Søren Caspersen (18 år)
”Jeg kan lide vores makkerskab, da vi har
det rigtig godt sammen personligt, og vi kan
tage noget pis på hinanden hist og her, mens
vi tager vores bridge enormt seriøst begge to.
Jeg ved ikke rigtig, hvad der er skidt ved vores
makkerskab, udover at vi ikke er de bedste til at
snakke sammen. Søren og mig har været et par
næsten siden, jeg startede med at spille bridge,
og det gør også, at man har lige flere år på bagen
sammen. Det kan jeg rigtig godt lide!”
Søren Caspersen om Oliver Rosager (15 år)
Jeg er rigtig glad for mit og Olivers makkerskab.
Jeg synes, det fungerer super godt med hensyn
til både det personlige, hvor vi har det godt
sammen og med, at vi forstår hinandens spil og
tænker rimelig ens bridge. Vores fokus område
frem mod VM er ikke at lade os gå på, hvis vi
føler, vi spiller skidt. Jeg har aldrig haft andre
juniormakkere end Oliver, så det giver også en
positiv effekt på det punkt, at vi kender hinanden,
og hvordan vi melder i hvilke situationer (altså
makkerkemien, som er super vigtigt for ethvert
godt makkerskab). Jeg tror, Oliver og jeg kan
udvikle os enormt meget sammen både som
individuelle spillere, men også som par.
Christian Lahrmann om Jon Brodersen (20 år)
Når vi sætter os ved et bord, spiller Jon altid for
at vinde. Jon drikker sjældent øl, hvilket er rart,
for så er han altid fuldt koncentreret. Jon ser altid
glad ud, når vi spiller, og han bliver aldrig sur,
hvis jeg laver en fejl.
Jon Brodersen om Christian Lahrmann (11 år)
Min makker Christian Lahrmann er 11 år
gammel. Det vil sige, at han er den yngste spiller
på vores hold. Han begyndte at spille som 8-årig,
og i år er første år, vi spiller sammen. Indtil
videre har det ført til en anden plads ved NM
for par under 20. De ting, der gør, at Christian
og mig kan spille sammen, er, at vi begge vil
vinde hver gang, og vi ved, når en af os har lavet
noget dumt.

Sophie Laura Bune om Malene Holm
Christensen (16 år)
Malene Holm Christensen er 16 år gammel og
har spillet bridge i 6 år. Malene er den ældste af
en søskendeflok på tre. Hun starter på Horsens
statsskole efter sommerferien. For tiden bor hun
i Holstebro, men flytter hjem til Horsens igen i
løbet af sommerferien. Hun spiller violin.
		Malene og jeg har været makkere siden jul,
men vi har kendt hinanden siden 2009. Hun har
tidligere været makker med Kira Graversen.
Det er altid hyggeligt at være sammen med
Malene, man kommer aldrig til at kede sig i
hendes selskab. Hun er altid med til diverse
sociale arrangementer. Vi har generelt et meget
stærkt fællesskab på holdet, vi har det rigtig
hyggeligt sammen alle sammen.
		Udover hendes jyske dialekt, passion for
musik og åbne personlighed er Malene utrolig
flittig, i hvert fald med hensyn til bridge. Det er
helt fantastisk at have en makker som har samme
ambitionsniveau, som man selv har. Vi sætter
bridge som 1. prioritet, og spiller hvert ledigt
øjeblik.
Malene Holm Christensen om Sophie Laura
Bune (14 år)
Sophie og jeg har kendt hinanden siden 2009,
hvor vi deltog på en juniorcamp sammen.
Dengang spillede Sophie med sin lillebror,
Søren, der også spiller på U20 landsholdet.
		Udover Søren har Sophie også en lillesøster,
Amalie, der også spiller lidt bridge. Sophie har
også været makker med Laura Nielsen, inden jeg
var heldig at ”få” hende.
		Efter sommerferien starter hun i 9.klasse
på Krogårdskolen. Sophie bor i Greve, og
vi forsøger på bedste vis at klare de mange
kilometers afstand, og kan jeg ikke spille en
aften, så er det lige før, at hun ringer og brokker
sig til min skole.
		Når Sophie og jeg spiller turneringer, kan man
let mærke hendes vinderinstinkt, som hun har
efter sin opvækst med bridge. Faktisk har Sophie
spillet i 7 år, hvilket er halvdelen af hendes liv!
		Sophie er systemnørden i vores makkerskab,
og når jeg indimellem får smidt Sophie i en
kontrakt, der ikke kan vinde, så har hun en vane
med at komme med et sødt, lille grin. Så jeg vil
ikke foreslå Sophie at begynde at spille poker!
		Sophie er altid social og let at snakke med, og
jeg kan være sikker på ikke at få et ledigt øjeblik,
uden at hun spørger, om vi skal træne.

spændende at følge nu og fremover. Vi hepper
alt, hvad vi kan!

Victor Todd-Moir om Søren Christian Bune
(13 år)
Siden jeg blev makker med Søren i september,
har jeg til diverse turneringer og arrangementer
fået at vide, at jeg da godt nok har scoret mig
den næste topspiller inden for bridge som
makker! Trods Sørens alder er han uhyre
konkurrencemindet og vil vinde hver gang. Det
motiverer mig til at yde 110%, så vi sammen
kan nå til tops. Søren lægger mærke til de fleste
fejl, jeg begår, men venter til efter runden til at
fortælle mig på en rar måde, hvordan jeg skal
læse spillet anderledes, eller hvordan der findes
en sikrere spilføring.
Udover det tager Søren flere chancer, end jeg gør
_ han sagde til mig, efter vi ikke havde spillet
så længe, at hvis jeg melder en slem, kan den
ikke gå ned!
		Siden jeg har spillet med Søren, har jeg nogle
gange tænkt på, hvad jeg overhovedet spillede,
inden jeg mødte ham, for vi spiller godt nok et
fedt system og topseriøst!
		Søren kommer fra en rigtig bridgefamilie, og
det er altid fedt at komme hjem til ham og spille,
opdatere system eller løse problemspil.

Om Nordfyns Finans
Nordfyns Finans tilbyder finansiering i form
af leasing- og/eller købekontraktfinansiering
af driftsmidler til erhvervslivet. Det være sig
alt indenfor person- og godstransport samt
landbrugs- og entreprenørmateriel.
		Adm. direktør Morten Larsen om, hvorfor
han støtter bridge og særligt juniorerne.
		”For mig er det tanken om at kunne tilbyde
unge mennesker den udfordring, som bridge
er. Jeg mener, at tankesport fremmer de unges
måde at se tingene på - blive mere analytiske mere bevidste - få mere selvkontrol - blive mere
koncentrerede - og ad den vej træffe nogle flere
rigtige beslutninger i livets videre færd. Og
når de unge bliver gamle - så er bridgen med
til at skabe mulighed for et fællesskab, så den
ældre borger ikke skal sidde alene hjemme i
tusmørket.”

Søren Christian Bune om Victor Todd-Moir
(18 år)
Victor er U20 landsholdspiller i bridge og vil i
midten af august være med til verdensmesterskaberne i Tyrkiet. Victor er 18 år og bor hos sin
mor i Virum og hos sin far i Lyngby.
		Efter sommerferien starter Victor i 3.g på
Virum Gymnasium. Victor startede med at spille
bridge, da han var 15 år gammel, og nu er han
for alvor i gang med at spille. Victor gør en god
træningsindsats, så han træner bridge mange
gange om ugen. Victor er meget venlig og smiler
altid til makker og modstandere.
Victor og jeg blev sat sammen pga. ingen af
os havde nogen makker. Første gang vi skulle
spille var til juniorcampen i Øster-Hurup i
Nordjylland.
		Jeg kan huske at vi skulle aftale system, og
hver gang jeg spurgte: ”Spiller du med denne
her konvention?”, svarede han: ”Hvad er det”,
men siden det har Victor trænet hårdt, og det er
blevet belønnet med en landsholdsplads.

Morten Larsen fra Nordfyns Finans er svær at
fange uden et smil på læben

Kristoffer Rasmussen er holdets utrættelige
kaptajn, og sjældent har nogen været lykkeligere
end Kristoffer, da invitationen til VM dumpede
ind i mailboksen. Intet kan udvikle unge spillere
som et verdensmesterskab, så holdet bliver

Udover at have sponsoreret juniorerne de sidste
to år, så er Morten Larsen også medlem af
Bridgefondens bestyrelse og en ivrig spiller.
		Udover de juniorhold, som alle bar holdnavnet
Nordfyns Finans, stillede Morten Larsen selv
op med et hold i Vinoble Open her under Dansk
Bridgefestival.
		Holdet fik navnet Nordfyns Finans Big, i fald
nogle skulle forveksle dem med de lidt klejnere
spillere på de andre Nordfyns Finans hold.
		Tusind tak for al støtten til juniorerne. Vi
glæder os over at se dem blomstre.

Snydt udefra
af Ole Berg Kristensen

Overskriften er vel ret sigende for, hvordan
den brasilianske målmand må have følt det i
VM-Semifinalekampen mod Tyskland. Til
målmandens forsvar kan man sige, at han
formodentlig har været syg. Han havde i
hvert fald susen for ørerne.
Man skal ikke være fræk overfor redaktøren
Det lærte jeg på den hårde måde, da jeg
forsøgte mig med en kæk bemærkning:
”Jeg kunne godt lide din sidste artikel, Kruse,
hvem har skrevet den for dig?”
”Det glæder mig at du kunne lide den Berg,
hvem har læst den for dig?”

Hvad skal man demonstrere imod
Verden er forskellig. I Danmark er det
normalt noget med atomkraft, økologi og
den slags.
I USA har en gruppe mødre lavet en gruppe,
der arrangerer demonstrationer der taler for,
at skal være begrænsninger for, hvor mange
skydevåben man må have på sig i et
supermarked.
En
enkelt
supermarkedskæde,
der
forunderligt nok hedder ”Target”, har taget
den kontroversielle beslutning, at man ikke
må have skydevåben med ind i deres
forretninger. Det har kostet en del kunder.
Har man penge, så kan man få – eller låne
Den internationale gigant, banken
Goldman Sachs, har lavet en ny afdeling, der
udelukkende skal beskæftige sig med udlån.
Det eneste krav du skal opfylde for at kunne
låne nogle af alle de dejlige penge er, at du
selv har 54 millioner.

Sådan så jeg ud efter at redaktøren havde
givet mig en verbal afklapsning.

Ingen dårlige jokes i dag
Vi er blevet spurgt om, hvorvidt der er en
laveste grænse for, hvor åndssvage jokes vi
vil fortælle. Selvfølgelig er der det. Vi kunne
fx ikke drømme om gøre grin med folk der
arbejder på en borerig.
Det ville være en plat form for humor.

Slutstilling DM Seniorpar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
20
22
23
23

Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen
Inge-Lise Kofoed - Bjarne Andersen
Albert Mylius Nielsen - Tonny Hessel
Mogens Bak - Torben Andersen
Erik Brok - Mogens Rerup
Olof Malmros - Preben Mohr
Ole Vinberg Larsen - Peter Molander
Kaj Rosell - Jørgen Anker Pabst
Mona Grethe Olesen - Jens Toft
Jens Greisen - Henrik Sattrup
Kirsten Madsen - Torsten Lind Thomsen
Carsten Klemmensen - Erik Fjord Pedersen
Henrik Kruse Petersen - Peter Lund
Jørgen Røhl - Hans Werge
Carsten Abildgaard - Arne Skyum
Ejgil Sjøgaard - Henning Druedal
Mogens Thorsager - Christian Nielsen
Karin Høg - Ove Høg
Poul Larsen - Eivind Sveinbjørnsson
Niels Nymark - Vagn Søndergaard
Olav Thomsen - Asger Friis
Jens Kjeldsen - Kurt Boysen
Christian P. Koch - Leif Aas Andersen
Leif Rømer - Peter Braid

288
271
267
260
239
209
198
177
155
146
118
91
87
85
79
79
70
63
59
53
53
51
22
22

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

Aksel Kragh - Dines Poulsen
Else Waage - Ole Kofoed
Mogens Rasmussen - Leif Svenningsen
Axel Koefoed - Gert J. Hansen
Anne Grete Svare - Preben Jakobsen
Bent Johansen - Sven Rittig
Karl Peder Larsen - Margit Grove
Finn Pedersen - Torben Bentsen
Hans Chr Elsøe Jensen - Bent Vestergaard
Mette Koefoed - Peter Gallmayer
Jørgen Bentsen - Thorkild Bogh
Kirsten Nybroe - Søren Fischer
Peter Enevoldsen - Svend Pedersen
Elsebeth Maagaard - John Maagaard
Birger Grane Nielsen - Gerhardt Glud
Karen Sørensen - Peter Højslev Petersen
Steen Yde Christensen - Aage Schmidt
Jørgen Holm - Helge Rasmussen
Ole Plam - Jørgen Vedel
Arne Christoffersen - Grethe Christoffersen
Niels Bræmer - Lissy Kristiansen
Birthe Jespersgaard - Ole Beltoft
Peter Würtz - Thomas Würtz
Kresten Jensen - Kjeld Nielsen

-13
-20
-31
-35
-45
-52
-73
-88
-96
-98
-102
-102
-102
-106
-138
-148
-152
-211
-215
-221
-259
-272
-273
-300

Jubilæums Guldturnering
Række A
1
2
3
4
Række B
1
2
3

Række F
1
2
3
4
Række G
1
2
3

Lars Blakset - Preben Schmidt
Hans Christian Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
Claus Lund - Susanne Buus Thomsen
Dennis Bilde - Rasmus Rask Jepsen

102
78
43
43

Martin Christoffersen - Preben Thaarup
Hulda Ahonen - Micke Melander
Asger Bruhn - Jan Pedersen

76
67
62

Henrik Rübner-Petersen - Michael Hvass Miller

57

Dennis Koch-Palmund - Sofie Palmund Baltsen
Frederik Bjerregaard - Mogens Müller
Anna Lise Friis - Birthe Kjær Larsen
Anita Buus Thomsen - Jens Otto Pedersen

128
46
42
39

4
Række H
1
2
3
4

Række D
1
2
3
4

Anne Mette Hattens - Sune Groes
Nadia Bekkouche - Søren Cilleborg Bilde
Annette Rosthøj - Henrik Frydenlund
Lars Møller Sørensen - Ninnie Gøttsche Hansen

83
59
58
50

Række I
1
2
3
4

Række E
1
2
3
4

Bent Mølmann - Bente Mølmann
Ivan Abel - Marit Abel
Gitte Hecht-Johansen - Szczepan Smoczynski
Benny Svendsen - Lis Svendsen

108
79
60
46

4
Række C
1
2
3
4

Række J
1
2
3
4
Række K
1
2
3
4

Karin Bech - Lars Tærsker Hansen
Henning Hansen - Marianne Mathiesen
Anni Hallberg - Bo Blunch
Charlotte Henriksen - John Henriksen

66
63
56
47

Frank Pihlmann Pedersen - Tomas Andgren
Bjarne Knudsen - Jonas Buur Sinding
Harry Frandsen - Jette Frandsen

77
62
54

Carsten Lysdahl - Lilli-Ann Nielsen

46

Henning Eilertsen - Jacob Secher Ejlertsen
Jens Pauli G. Nolsøe - Kurt Christensen
Franziska Rothenborg - Lis Winther Funch
Anne Birgitte Bruskin - Else Kristensen

84
76
68
43

Per Leandersson - Peter Carlsson
Ingelise Emanuelsen - Villy Emanuelsen
Gerner Kristensen - Gunhild Kristensen
Anne Petersen - Krista Ruby

169
63
50
48

Jonas Houmøller - Jonna Astrup
Sophie Bune - Victor Todd-Moir
Britta Klejstrup - Ruth Løvet Hansen
Birgit Christensen - Hanne Vilstrup

126
112
79
45

Børge Wiid Nielsen - Kirsten Wiid Nielsen
Kirsten Meile - Niels Meile
Gerda Majgaard - Jan Wagner

76
75
64

Mikael Duckert - Susanne Duckert

54

Sideturneringer

Bronze 10A (58 par

Bronze 11A (46 par)

2. Dennis Bilde - Christina Lund Madsen...........261

2. Erika Rodin - Signe Buus Thomsen .................... 144

1. Peter Jacobsen - John Møller Jepsen...............301
3. Preben Taasti - Mads Krøjgaard..................... 168

Bronze 10B (70 par)

1. Sophie Bune - Victor Todd-Moir.....................292
2. Jonna Hesselhøj - Kirsten Filtenborg..............283
3. Anne Petersen - Franziska Rothenborg ..........237

					

1. Jes Bank - Anne Schousboe ...................................177
3. Thomas Mørkeberg - Bente Christensen................122

Bronze 11B (70 par)

1. Vickie Selph - Søren Rungholm Jensen ................262

2. Carsten Hansen - Leif Frederiksen ....................... 236
3. Ebba Tornøe - Sidse Lønborg ................................235

Dagens program

Fredag den 11. juli
10.30 _ 14.30 Bronze parturnering 13A+13B+13H		
10.30 _ 17.30 Begynderfestival				
14.00 _ 22.45 FYNSKE BANK DM åben par		
16.00 _ 22.45 Sølv parturnering 6 (IAF) 			
19.00 _ 23.00 Bronze parturnering 14A+124+124		

SG-Hallen
Dansesal
Idrætshallen
SG-Hallen
SG-Hallen

