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Ræset om DM for åben par er begyndt

Fredagen i Svendborg blev præget af, at 120 meget rutinerede par kastede sig ud i de
indledende øvelser vedrørende DM for par. Spillerne er inddelt i seedede grupper, og der
kæmpes i første omgang om at slippe gennem nåleøjet til selv DM-finalen, som de 40 bedst
placerede par i semifinalen får udstedt billetter til.
		Der var som sædvanligt enkelte af favoritterne, der missede cuttet, men generelt set ser
det ud som om, langt størstedelen af topspillerne er klar til en spændende finale lørdag og
søndag. Den kan du i øvrigt følge med i på BBO, hvis du ikke lige har tid til at ugle ved
bordkanten.
		Vinderne af semifinalen blev Erik Brok_Otto Dahl med 869 foran Henrik Caspersen_HC
Graversen med 657 samt Dorthe og Peter Schaltz 648. Der spilles ikke med overført score,
så alle starter på nul igen i finalerne.
		For de 80 par, der ikke klarede cuttet er der B-finale med fine præmier og guld- og sølvpoint på kant.
En anden stor begivenhed i den helt anden ende af bridgeerfarings-spektret er Begynderfestivalen, som blev indledt fredag og løber over tre begivenhedsrige dage. Læs Charlotte
Koch-Palmunds artikel inde i bulletinen, hvor du kan se, hvad begynderne udsættes for, og
anbefal så denne herlige begivenhed til dine urutinerede bridgebekendte, idet dette indslag
helt sikkert fortsat er et fast punkt på festivalprogrammet mange år fremover.

Før DM Åben
Og Bambi på isen
af Ole Berg Kristensen
Festen er forbi
Ikke
melde-festen
heldigvis,
men
jubilæumsfesten. Da den sluttede i nat kl.
02.30, gik ansatte fra Idrætscentret straks i
gang med at rydde op og gøre rent. Hallen
skulle nemlig være klar kl. 07.30, hvor de
første frivillige mødte op for at sætte
bridgeborde og stole op.
Claus Øgaard havde fået lov at sove længe,
og indfandt sig først 08.15 for at rigge hele
computerdelen til. Computere skulle sættes
op og forbindes med servere, og det skulle
tjekkes at Bridgemates og Bridgecentralen
var fit for fight. (Vi beder en stille bøn.)
Alle ledninger, uanset om det er strøm eller
dataforbindelser, er blevet tapet grundigt
fast til gulvet, så jeg ikke snubler i dem og
river en 3-4 PC’er med i faldet.
Der er også rigget et højtaler/mikrofonsystem til, af hensyn til de turneringsledere
der ikke besidder en fyldig manderøst.

Ca. kl. 13.00 begyndte de første deltagere at
indfinde sig, og turneringslederen var
selvfølgelig klar til at svare på allehånde
spørgsmål. De øvrige turneringsledere ankom
13.40, og kortene til første sektion blev delt
ud.
Præcis kl. 14.00 blev turneringen fløjtet i
gang.
Bambi på isen
Og så alligevel ikke. Jeg havde fået lov til at
være tasteoperatør i et par runder på BBO,
og havde egentlig forventet at kunne
underholde med en historie om, hvordan jeg
den ene gang efter den anden var røget i
vandet.
Sådan gik det dog ikke. Softwaren var meget
brugervenlig og intuitiv, og undervisningen
og støtten fra Jan Nielsen og Susanne
Kramhøft gjorde, at det hele gik som smurt.

Kl. 11.00 mødte den ansvarshavende
turneringsleder op, og checkede at alle
bordnumre var korrekte, at de rigtige
Bridgemates stod på de rigtige borde, og at
det var de rigtige personer der stod på
startlisterne. Der var både rettelser af forkert
indberettede navne, samt ændring af navne i
de tilfælde, hvor der er indtrådt substitutter.

Enhver ved hvordan Ole Berg ser ud, så her er
et billede af Claus Øgaard, der arbejder på at
gøre bridge til en tilskuersport.

Hvem får Fynske Bank?
af Peter Lund og Ole Berg

Fynske Bank DM Åben par
Skyggerne begynder så småt at blive lange
for Bridgefestivalen 2014, og vi er nået frem
til ugens flagskib, turneringen der skal afgøre
hvem der det næste års tid kan kalde sig
danmarksmestre i åben par.
Vanen tro er der nogle af koryfæerne der
ikke klarede cuttet til A-Finalen. Af
prominente
navne
kan
nævnes:
Mads Krøjgaard – Niels Krøjgaard
Matias Rohrberg – Jesper Buus Thomsen
Marlene Henneberg – Jens Ove Henneberg
Mikkel Larsen – Sejr Andreas Jensen
Vi skal se nogle spil fra turneringen. Det
rutinerede damepar Christina Klemmensen
og Ulla Zeeberg har genopfrisket deres
makkerskab til turneringen.

Syds 2♦ var Multi, og efter doblingen bad RD
Ulla om at melde sin farve. Vest angreb med
♣E og skiftede til ruder til kongen. Hjerter til
kongen og esset og ruder igen til damen.
Ulla trak D og da knægten faldt, så placerede
hun korrekt ♥10 8 i øst.
Nu var temaet trumfreduktion. Ruder til esset og da farvenn sad 3-3 kunnne hun fortsætte med B, hvor øst kastede klør og det
samme gjorde Ulla. Derefter klør til trumf,
spar til kongen og endnu en klør til trumf.
Med tre kort tilbage kunne Ulla spille sig fri i
spar og vente på stik på ♥9.
9 stik blev belønneet med +50, men selv 8
stik (hvis Øst opgiver sit forventtede trumfstik og trumfer ♦B) havde givet +45
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Ulla Zeeberg: Trumfreduktion

Belønningen udeblev

Alene i Zonen
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Preben Thaarup havde et meget vanskeligt
udspil fra syds hånd. Han valgte – lidt
utraditionelt – at angribe med ♦E. Ddet så
ikke rigtigt ud med det bord, men i stik 2
fandt han et meget smukt skift: ♣10! Den
krævede hele generalstaben. Martin spillede
nu ruder til knægten og damen, hvorefter
klør igen kneb ♣9 og 5 stik til modspilllet.
Et flot modspil, men -18 på baroometeret.
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Zonestillinger skræmmer mange, men ikke
den gæve bornholmer Martin Christoffersen.
Makkers åbning viste under 10 hp og 5-farve i
spar + 4-farve i minor. Han kæmpede glad
videre i 4♠ og den fik naturligvis en
strafdobling med på vejen.
Det var ikke en god forretning. Thaarup
måtte en ned, men det gav +45 på
barometeret.
Toppen gik i øvrigt til Lone Bilde, der efter
samme meldeforløb snørede 4♠ hjem

Preben Thaarup: Dræbende skift

Martin Schaltz analyserede lynhurtigt, at han
med klør ud i det blinde kunne vinde 3ut.
Udspillet går til enten ♣K eller♣9 – og der er
stadig hold i klør. Derefter ruder til knægten
og damen- Med klør igen får modspillet kun 2
stik i hver minor-farve, så Nord skal skifte til
hjerter, men så ville Martin Schaltz –
hævdede han! – stikke med E og rejse
ruderne = 9 stik.
I den virkelige verden var mange dog gået 2
og 3 ned i 3ut! Kun 4 spillere havde vuundet
3ut – så det var nok alligevel ikke så let
Martin Christoffersen: Frygter ikkke zonen

Elegant slutspil

Slutpositionen

Til sidst skal vi se Michael Askgaard udføre et
elegant slutspil:
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Udspil: ♠E
I stik 2 fortsatte Vest med spar til 10’eren,
som spilfører trumfede. Nu fulgte ♥EK og
hjerter til trumf. ♦E fra bordet afslørede
sitsen, og Michael spillede en lille klør til
esset og fortsatte med ♥B. Den var Vest nødt
til at trumfe, ellers er der ti stik. Michael
trumfede over med ♦K, og var fremme ved
denne slutposition:

Michael kendte nu hele sitsen og vidste, at
han ville vinde kontrakten uanset hvem der
havde ♣D.
Michael spillede en spar til ♦10, og Øst var
uhjælpeligt fanget. Trumfede han over med
♦D ville han være nødt til at spille op i en af
minorgaflerne (uanset om han havde ♣D
eller ej). Smed han i stedet en klør, ville han
være tvunget til at trumfe anden gang klør,
og spille ruder ud fra sin gaffel. Og skulle han,
lidt ekspertagtigt, vælge at undertrumfe, ville
han blot blive sat ind i ruder til sine to
ruderstik, men ville derefter være nødt til at
spille klør op i saksen (igen, uanset om han
havde ♣D eller ej).
+510 gav en ren top, +59.
HC spærrede i fjerde hånd
H.C.Nielsen sad i fjerde hånd med:
♠64/♥ED/♦D10/♣KD87652
Efter tre passer valgte han 3♣ i fjerde hånd.
Den sad lige i skabet, da modstanderne ikke
fik konkurreret, og da udspilleren var
sluspillet i det blinde udspil.
Spillet er ikke interesant som sådan, men vi i
bulletinen føler os forpligtet til at skrive om
det, da vi er bange for at H.C ikke selv husker
at fortælle om spillet.

idgefestival

Festivalhistorier
af Henrik Kruse Petersen

og kongen. 10-årige Andreas spillede a tempo
#2!, og Mads gjorde galt og gik på esset. To
gange trumf blev efterfulgt af en spar til Andreas’
#B, og han fortsatte igen a tempo med <4! Igen
blev Mads snøret og lagde lavt, så modspillet fik
to klørstik samt senere et ruderstik. 8 stik og -2
til Mads, der dog som sagt storsindet selv synes
at spillet skulle i bulletinen.
At Andreas ikke har sin store bridgekunnen fra
fremmede fremgår af, at han hans far og makker, Jan Rolf-Larsen, samt mor Mette begge er
(tidligere?J) elitespillere. Det bliver spændende
at følge Andreas’ udvikling som bridgespiller,
hvis han forhåbentlig fremover holder fast i vores
dejlige spil.

Snedig juniorspiller

En storsmilende Mads Grove, der normalt
huserer i 1.-division, kom op i bulletinrummet efter en sølvturnering og fortalte
velvilligt om, hvordan han netop var blevet
snøret ved bordet af en 10-årig dreng! Spillet
så således ud:
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Rutinerede Mads Grove, der var makker med sin
søster, Mette, fik #6 ud, der blev dækket med #7,
#9 og #D. Mads fortsatte med hjerter til 9’eren

Bridgekjoler
Til den store jubi.fest fangede jeg disse to dejlige
damer, som på gentagne festivaler har lyst op
iført iøjnefaldende ens tøj med kortmotiver. Kjolerne er importeret fra USA af fotomodellerne
selv, Kirsten Dalgaard og Marianne Rasmussen
fra Bridgeklubben Bellevue.

Årets ildsjæl
Hvem der skulle bære denne nyskabte titel blev
afsløret til den store jubi.fest. Hæderstitlen gives
fra i år af og hvert år fremover til en frivillig, som
har lavet noget ekstraordinært i DBf-regi igennem
den forløbne sæson. Den lokale Ole Randrup
blev valgt for sin store indsats i forbindelse med
forarbejdet til bridgefestivalen. Fremover vil alle
DBf-medlemmer få mulighed for at indstille en
ildsjæl, og en afstemning på bridge.dk afgør så,
hvem der skal hædres med den fine titel.

Den store jubi.turnering
Den store jubilæumsguldturnering havde deltagelse af ikke mindre end 220 par, der dystede
i 11 rækker inddelt efter handicaptal. Toppen i
hver række kunne du se i bulletinen i går, og alle
resultaterne ligger på bridgefestival.dk. Turneringen blev desværre forsinket en times tid pga.
Bridgemate-nedbrud, men alle data kom i hus
ved hjælp af gammeldags slipper og meget aktive
turneringsledere m.fl. Vinderne af A-rækken blev
Lars Blakset_Preben ”VM” Schmidt, ses som nr.
4 og 5 fra venstre på fotoet. Resten af koryfæerne
på billedet er H. C. Nielsen_Knud-Aage Boesgaard, Dennis Bilde samt Claus Lund _Susanne
Buus Thomsen.

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

100 dage på bridgefestival
af Peter Lund

Der er en helt usædvanlig rekord på vej her i
Svendborg. I virkeligheden har vedkomne sat
rekord hver eneste gang, han har sat sig ned
for at spille ved et bridgebord de senere år i
DBF’s bridgefestival’s.
Rekordsætteren er Erik Brok. Han fejrer
jubilæum sammen med bridgefestivalen. Han
er altså med for 10. gang. Det er der flere,
der er, men Erik Brok har alle 10 år spillet
hver eneste dag! Der er 10 spilledage på en
festival og det betyder, at han på søndag vil
nå op på 100 spilledage i festivalregi!
Bridgefestivalen starter normalt først lørdag,
men fredag har bridge-golfspillerne tyvstartet
hvert år – og her var Brok med – helt i
toppen.
-”Jeg bor i Vejle, og syntes at det var en
fantastisk ide, som jeg ville støtte,” fortæller
Erik Brok. Flytningen til Svendborg er OK. Jeg
er flyttet med.
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♥B holdt stik

I kvalen til DM åben par fik Erik Brok og Otto
Dahl en flyvende start. Efter 1. sektion førte
de meget sikkert med et snit på næsten +20
points pr. spil. Det kræver selvfølgelig lidt
samarbejde fra modstanderne. I dette spil
kunne Brok notere en ren top efter en favør i
udspil og en ”trykfejl” senere i modspillet.
Brok fik i 3ut ♣5 ud, der løb til knægten over
10’eren. Han spillede nu klør til damen og en
lille hjerter fra bordet. Det er meget bedre
end blot hjerter fra hånden. Hvis vest har 4farve i hjerter med KD, så tjener han et stik.
Her kom trykfejlen. Vest fik grebet forkert og
lagde ♥10 – og meget uventet fik Brok nu stik
på ♥B. En hjerter blev derefter dykket rundt
til damen, ruder igen til 8’eren og knægten,
men uanset tilbagespillet havde Brok nu 12
stik og det gav +59 – en ren top.
Hvis Øst stikker for med ♥D, så vinder Brok
kun 11 stik, men det havde givet +45 med +/59 pr. spil.

Nyt udefra
af Ole Berg Kristensen

Mobiltelefon på rundtur

Greipel vandt 6. etape i Tour de France

Kevin Whitney tabte i oktober 2013 sin
mobiltelefon ned i en kornsilo med 127 ton
korn. Sammen med kornet tog den turen ud
til kysten, med skib ned af Arkansas- og
Mississippi-floderne for at fortsætte af
Panama-Kanalen. Herefter en tur over
Stillehavet til Tokyo, hvor en behjertet
person kontaktede Kevin og sendte telefonen
til ham. En tur på 27.180 km.

André Greipel fra Lotto-Belisol vandt
spurtopgøret. Spurten blev en realitet, efter
at holdets danske rytter, Lars Bak, havde
gjort et forbilledligt arbejde for at køre et
udbrud ind. Jeg ville ønske, at min cykel også
havde et Bak-gear.

Justin Biebers pandehår beskytter mod
kræft
Det siger nogle engelske forskere i hvert fald.
Kigge man dem lidt i kortene viser det sig
dog, at der blot er tale om, at stort pandehår
overraskende nok skærmer for solen, og
derfor giver en lidt bedre beskyttelse på lige
præcis panden.

Cyklen I ”Bak-Gear”, og så derudaf.

Gourmet-Hjørnet

Problemer med Bridgecentral

Græsk youghurt og Nutella.
Det fungerer!

Både i Danish Open og i Jubilæumsturneringen, var der store problemer med
Bridgecentralen. Kloge hoveder har været på
sagen, og rygterne vil vide, at der har været
tale om, at der dels var defekte indexpointere I databasen og dels stack-oveflow i
de recursive algoritmer. Så blev vi så kloge

Vi skal spise sundt
Fødevareminister Dan Jørgensen udtaler:
”Danskerne sidder og ser Brødrene Price
mens de kører crap ned.” Her er jeg nødt til
at gå i rette med Dan; jeg ser aldeles ikke
Brødrene Price.

Dagens dårlige joke
Lyngby Drive-in Bio bekræfter at man ved
sæsonstarten fandt to blondiner, der var
frosset ihjel på området. Undersøgelser har
godtgjort at de var taget ind for at se
”Vinterlukket”.

Kære alle bridgespillere
af Morten Bilde
Formand for U25 komiteen
Som I måske ved, etableredes Bridgefonden
sidste år. Bridgefonden har det formål at
støtte udbredelsen af vores dejlige spil.
I kan læse mere på www.bridgefonden.dk.
For at fonden kan operere, er det nødvendigt
at mindst 100 personer støtter den med 200
kroner pr. år - skattetekniske årsager.
Jeg er sikker på, at hvis jeg gik rundt i
Svendborg et par dage og reklamerede for
sagen ville vi have 500 bidragydere i løbet af
ingen tid, og så ville sagen være klar.
Det er jeg desværre forhindret i, men jeg vil
gerne opfordre jer til at støtte fonden nu, så
vi ikke risikerer, at projektet kuldsejler på
grund af "jeg ville da gerne have støttet den,
hvis jeg have været opmærksom på det" effekten.
-----------------------------------------------------------Der er fire forskellige måder at bidrage til
Bridgefonden:
1. Engangsbidrag med skattefradrag
Via blanket på www.bridgefonden.dk
2. Fast overførsel med skattefradrag
(kvartalsvis/årlig)
Via blanket på www.bridgefonden.dk
3. Bridgefonden betænkes i testamente
(Bidrag til Bridgefonden er fritaget arveafgift)
4. Anonym indbetaling af engangsbeløb (ikke
fradragsberettiget)
Overfør et vilkårligt beløb til Bridgefondens
bankkonto:
Reg.nr.: 3543 Kontonr.: 4779 775 267

Så venner - der er absolut ikke nogen
undskyldning for ikke at støtte fonden med
200 kroner pr. år - de er oven i købet
fradragsberettiget.
Det bedste er at tilmelde det betalingsservice, så skal I ikke huske det igen næste år.
Og husk - det er ikke udelukkende vores
tilskud fonden skal operere med. Fonden kan
og vil søge midler diverse steder, men det er
nødvendigt med disse MINDST 100
støttepersoner, for at den må operere som
fond.
Jeg glæder mig til - næste gang jeg ser en af
jer - at høre, at I også støtter bridgefonden.
På forhånd tak for hjælpen 
-----------------------------------------------------------Hvis man ønsker, at ens bidrag hurtigt skal
komme bridgeprojekter til gode, er det
meget vigtigt, at man ved bidrag angiver, at
midlerne ønskes udbetalt som støtte.
I henhold til dansk lovgivning vil bidrag blive
henlagt grundkapitalen, medmindre andet er
angivet.
Formålet med Bridgefonden er at udbetale
hver en krone som støtte, ikke at
øge grundkapitalen
Bridgefonden arbejder sammen med DBf,
men er en uafhængig fond, som både kan
støtte egne projekter og supplere eller
forstærke projekter, som DBf er involveret i.
Vi er altid villige til at diskutere konkrete
projektideer. Skriv til info@bridgefonden.dk

Festivalens nervecenter
af Peter Lund

De er næsten usynlige. Man ser dem kun, når
de kort førend turneringsstart kommer med
mange store kasser. Så forsvinder de hurtigt
igen op i deres hule på 1. sal. Det er ikke
klatrenisser eller trolde. Det er de 7 vigtigste
personer i hele festivalen. Kortlæggerne, der
dagen lang sidder bag deres maskiner. De er
festivalens nervecenter. Uden dem var der
ikke nogen festival.
Bo Ulriik Munch er chefen, mens Svend
Gjerløv er talmanden, der har styr på antallet
af kort – i år og alle de tidligere år i Vingsted.
Sidste år blev der lagt 48.406 spil kort, og i år
forventer Bo at afdelingen kommer til at
lægge over 55.000 spil.
Kortlæggerne kom til Svendborg allerede
tirsdag, pakkede 18.000 spil kort ud og gik i
gang med at arbejde, så alle kort var klar til
mixed lørdag. I går kunne to af dem tage fri,
mens de sidste 5 først kan slutte et hårdt
præcisionsarbejde lørdag middag.
Der er selvfølgelig spil, der skal lægges om –
ca.3%. Det er dog meget sjældent maskinfejl.

Hanne Gjerløv ved tavlen med dagens
program

Den mest almindelige fejl er, at spillerne når
de lægger kortene tillbage i mappen, får
vendt et kort. Det kan kortmaskinerne ikke
klare – 4 spil skal tages ud og i gang igen.
Hedebølgen i Svendborg har også skabt
probemer. Kortene bliver fedtede og klæber
sammen - igen maskinstop.
Det største arbejde er at lægge kort til en
stor bronze-turnering. Den kræver fra start
810 spil kort – svarende til en fuld arbejdsdag
for en af kortlæggerne. Dog kræver de store
sølvturneringer kræver langt over 1000 spil!

Svend Gjerløv i nervecenteret omgivet af mange tusind spil kort

Hedeslag
Af Charles

DBFs 75 års Jubilæumsturnering
Der var mange spændende spil i
Jubilæumsturneringen, der udviklede sig til et
”hedeslag” ikke mindst efter den ufrivillige
pause på en time i forbindelse med nedbrud af
Bridgemate, men det var nok værst for de
utrættelige hjælpere, der knoklede for at få
turneringen afviklet!
Dennis Koch-Palmund blev suveræn vinder i
C med sine to makkere Sofie Palmund
Baltersen og en lille ny på vej ☺

Lars Blakset og Preben VM Schmidt vandt A.
Her mod Susanne Th. og C. Lund
STORESLEM
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Antal ResPoint
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Helle Simon Anita Buus Torben
Ch.
Elbro
Thomsen
Sværke
pas
2ut
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5ut
pas
7ut
Således gik det i C-rækken, hvor to par fik sig
en slem forskrækkelse i 7 udoblet, da der
kom ruder ud  7ut var typisk meldt ca. tre
gange i hver række. 3 gik bet i 7 .

Sofies dobling
Sofie viftede fluerne væk med en frisk
dobling.
7
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Antal ResPoint
S/Alle 9
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9
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EKB5
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KB
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DB72
43
1-100 -9
972
863
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B86
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DT4
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1ut
D!
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2
ap.
1ut = 12-14. Nords pas var Nilsland for at
vise klør + major efter makkers RD, men så
langt kom N-S aldrig. Et snit i 2 var billigt
mod 140 hos N-S.

Sherifferne skyder efter det hele
af Ole Berg Kristensen

Hvad skal man kalde dem?

Et solidt meldeforløb

Jesper Ljungdal og Peter B. Hansen har
deltaget i fire sølvpointturneringer i træk, her
ved Bridgefestivalen. Og de har vundet alle
fire! Man kunne selvfølgelig kalde dem
”Sølvrævene”, for de er sikkert smarte nok,
men navnet leder tankenkerne hen på
distingverede ældre herrer med grå
tindinger. ”Sølvstjernerne” er det næste man
tænker på, men det lyder lidt for prætentiøst,
så hvorfor ikke kalde dem det, som folk der
bærer sølvstjerner er, sheriffer.

Vi skal se et spil fra Imps-Across-The Field
Sølvpointturneringen, hvor Jesper og Michael
med sikker hånd melder en god 6♦, hvilket
som forventeligt skæppede godt i kassen:
31
S/NS

D92
53
KB542
DT6
8654
73
DB9872 EKT64
8
T93
92
EB4
EKBT

Der er dog gode nyheder til deltagerne i
dagens sølvpointturnering; Jesper og Peter
stiller ikke op, så I andre har en chance. Og
hvorfor stiller de ikke op? Gider de ikke? Er
de trætte? Har de vundet nok?
Næh, svaret er ganske simpelt et andet: De
vil være Danmarksmestre, så de spiller med i
DM-Åben. Det er selvfølgelig ikke 100%
sikkert at de vinder DM, men I kan roligt
regne med, at de forsøger.

ED76
K8753
Vest
Pas
3♥
Pas
Pas

Nord

Øst

1♦
Pas
5♦
Pas

1♥
Pas
Pas
Pas

Jesper

Syd

Michael

1♣
1♠
4♥
6♦

Spillet af kortene voldte ingen problemer, da
man kunne smide en klør på den fjerde spar
og siden trumfe klørene op.

Sherifferne, der skyder efter det hele.

Det går fremad
af Charlotte Koch-Palmund

Det går fremad for begynderne – både på
den ene og den anden måde.
Jeg er sikker på, at de forlader festivalen som
bedre bridgespillere, end de var, da de kom,
og så er der deltagerrekord i år.

af dem. De andre tre er Sus Vang, Torben
Kelså og Steen Løvgren, som er DBf’s team af
undervisere på vores bridgelæreruddannelse.

Vores formand for breddeudvalget, Sus Vang,
fik i 2011 ideen om at tilbyde en
bgynderfestival under Dansk Bridgefestival.
Så i 2012 blev det annonceret, og spændte
var vi på, hvor mange der mon ville tilmelde
sig. Vi aftalte, at hvis der kom mindst 16
tilmeldinger, ville vi afholde festivalen. Der
kom heldigvis mange flere. I år er 45 friske
spillere tilmeldt begynderfestivalen, og det er
som sagt deltagerrekord.

Sidst lørdag eftermiddag, efter to dages
læring, kan man typisk ikke kapere så meget
mere. Så sætter vi Jan Nielsen på banen. Jan
ved alt om BBO, og han har under festivalen
tastet fra DM mixed, Danish Open og DM
åben par. De stakler, som ikke har haft
mulighed for at deltage her i Svendborg, har
derved haft mulighed for at følge med via
BBO. Men BBO kan også bruges til at spille og
meldetræne med makker. Og det er især den
del, Jan vil vise deltagerne på begynderfestivalen.

Begynderfestivalen en blanding mellem teori
og lagte spil. Søndag sluttes af med turnering.
I år udsættes deltagerne for nogle af vores
meget garvede undervisere. Jacob Røn, som
har skrevet Nordisk Standard bøgerne, er en

En vigtig del af begnderfestivalen er
selvfølgelig, at deltagerne gerne skal lære
noget. Men mindst lige så vigtigt er det, at
det skal være hyggeligt og sjovt. Bridge er
altså dejligere, hvis man har det sjovt.

I år udsættes deltagerne
Steen Løvgreen bringer smilene frem 

FYNSKE BANK DM Åbenpar semifinale
1
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3
4
5
6
7
8
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20
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22
23
24
25
26
27
28
28
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31
32
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39
40
41
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45
46
46
48
49
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Erik Brok - Otto Dahl
Henrik Caspersen - Hans Chr Graversen
Dorthe Schaltz - Peter Schaltz
Lars Andersen - Lars Kristensen
Steen Schou - Frederik Mørk
Kasper Dam Kærgaard - Niels Tofte
Tom Nørgaard - Niels Henriksen
Lars Venø Jakobsen - Martin Hilmer Jensen
Frank Paaskesen - Martin Buch
Dennis Koch-Palmund - Morten L. Madsen
Lars Frost Mathiesen - Niels Foged
Thomas Mørkeberg - Bente Christensen
Helle Rasmussen - Lone Bilde
Daniel Bang-Ortmann - Simon Ortmann
Stig Werdelin - Mathias Bruun
Lauge Schäffer - Jonas Houmøller
Preben Schmidt - Magnus Groes
H. C. Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
Lars Peter Damgaard - Morten Stege
Thomas Nielsen - Jan Petersen
Peter Jacobsen - Jan Jørgensen
Henrik Norman Hansen - Flemming Poulsen
Sigurd Lauge Pedersen - Thorvald Aagaard
Ole Vøgg Veje - John Høgh
Jørn Jeppesen - Jes Sundstrøm Brabrand
Sune Groes - Mogens Rerup
Kristian Tylvad - Andreas Marquardsen
Rasmus Rask Jepsen - Morten Jepsen
Rikke Christiansen - Preben Taasti
Thorkild Andersen - Preben Jensen
Ulla Zeeberg - Christina Klemmensen
Ginette Blansjaar - Erik Christensen
Helge Hesselberg - Jakob Bjerrum
Mikael Povlsen - Søren Peter Nielsen
Martin Schaltz - Anders Hagen
Ulrik Zeeberg - Thomas Vang Larsen
Karl Bo Jensen - Leif Aas Andersen
Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard
Morten Skovsted Eriksen - Henrik Friis
Michael Askgaard - Kasper Konow
Gert J. Hansen - Axel Koefoed
Carsten Lysdahl - Aage Kristensen
Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
Peter Bang Knudsen - Mikael V. Rasmussen
Henning Østergård - Stig Meno Farholt
Jacob Røn - Kell Krogh
Peter Farholt - Frank Beildorff
Christian Snabe - Bo Brink Laursen
Michael Hvass Miller - Rói Á Rógvu Joensen
Rasmus Damm - Steffen Wich
Jens Søndergaard - Svend Haaning
Sidsel Goltermann - Uffe Pedersen
Keld Jensen - Vilhelm Christiansen
Birthe Kinnunen - Bjørn Anker Jespersen
Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg
Ivan Abel - Eivind Sveinbjørnsson
Torben Dalsgaard-Hansen - Niels Kristensen
Thomas Hjorth - Anders Hjorth
Sejr Andreas Jensen - Mikkel Larsen
Hans Jørn Rasmussen - Per Nielsen
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48
44
37
37
34
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16
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8
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88
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96
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105
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109
110
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112
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115
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Jane Norgren - Lars Søgård Hansen
Jesper Jungdal - Peter B Hansen
Henrik Rübner-P. - Michael Rübner-Petersen
Mie Bøving - Randi Bunke
Preben Thaarup - Martin Christoffersen
Finn van Hauen - Mogens Bak
Mogens Boysen - Peter Laursen
Thordis Skjernaa - Børge Nielsen
Peter Qvist - Palle Rasmussen
Niels Steenstrup Zeeberg - Peter Gallmayer
Peter Øgaard Madsen - Torsten S. Warberg
Per Gaunø Jensen - Bjarne Hansen
Birte Eriksen - Uffe Poulsen
Arne Steen Sørensen - Erik Rolf Olson
Søren Jørgensen - Per Frederiksen
Karin Bech - Lars Tærsker Hansen
Birthe Hansen - Bent Hansen
Ulrik Eberhardt - Jens Galsgaard
Bente Mørch-Lassen - Sven Horsten
Helle Simon Elbro - Steen Mølgaard
Jørgen Madsen - Asger Friis
Lars Korsholm - Ady Kjærsgaard Korsholm
Nils Mønsted - Jan Pedersen
Vagn Søndergaard - Jørgen Anker Pabst
Nis Rasmussen - Claus Bødskov
Axel Wittig - Bettina Kalkerup
Mads Krøjgaard - Niels Krøjgaard
Ole Kofoed - Else Waage
Jørgen Holm - Helge Rasmussen
Jørgen Arpe - Vagn Brobæk
Jens Erik Stausholm - Stig Allan Jensen
Anne Hansen - Jari Hansen
Matias Rohrberg - Jesper Buus Thomsen
Erik Hermansen - Jesper Kragh
Jonas Buur Sinding - Bjarne Knudsen
Palle Pedersen - Peter Buchardt
Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen
Ellen Nielsen - Kate Reiter
Brian Nielsen - Michael Ankersen
Jacob Buss - Henning V. Mikkelsen
Michael Soetmann - Lennart Pettersson
Merethe Koefoed - Birger Nielsen
Johnny Thylin - Gorm Jensen
Olaf Ries - Flemming Øster
Bente Kjeldal - Jens Erik Jensen
Kjeld Kjeldsen - Jens Kjeldsen
Thorbjørn Thorbjørnsen - Jan F. Pedersen
Kurt Boysen - Verner Larsen
Jesper Kampmann - Stig Tjur
Elsebeth Maagaard - John Maagaard
Lis Svendsen - Benny Svendsen
Peter Boel Nielsen - Eli Christensen
Mariane Ottesen - Morten Jespersen
Karsten Hansen-Nord - Karsten Meiland
Sussie Rasmussen - Flemming Lauritzen
Knud Erik Strandbæk - Ole Søren Poulsen
Geert Grønnegaard - Mikkel Grønnegaard
Sonja Holmgaard - Anna Lise Friis
Sofie Palmund Baltsen - A. Koch-Palmund
Kirsten Ellekjær - Ingelise Meiland

-8
-13
-17
-19
-23
-30
-30
-32
-34
-35
-42
-43
-58
-75
-78
-90
-96
-96
-99
-104
-112
-124
-128
-138
-151
-157
-157
-168
-180
-184
-185
-192
-193
-204
-213
-226
-238
-271
-286
-319
-327
-329
-351
-353
-392
-400
-427
-429
-433
-475
-523
-533
-546
-582
-593
-605
-610
-642
-682
-713

Bronze 13A (38 par)

Sideturneringer

Bronze 12A (26 par)

1. Peter Jepsen - John Møller Jepsen.....................93

2. Tove Karlsen - Mogens Nielsen.........................68

3. Pierre Carbonnier - Festival 2014, #28............ 61

Bronze 12B (34 par)

1. Ingrid Engelsen - Erna Dahl Larsen................107
2. Vickie Selph - Søren Rungholm Jensen............92
3. Erik Hove - Inger Kristin Hove ........................80

					

1. John Møller Jepsen - Erik Fjord Pedersen..............126
2. Kim Nielsen - Flemming Jørgensen ..................... 112
3. Jann Larsen - Carsten Bernth....................................98

Bronze 13B (68 par)

1. Børge Pedersen - Søren Windelin ...........................257
2. Oluf Kristensen - Ellen Kristensen ........................ 226
3. Bjørn Pedersen - Vidar Pedersen .............................223

Bronze 13H (10 par)

1. Inge Jensen - Jacob Secher Ejlertsen ........................21
2. Cathrine Underbjerg - Mette Brøsted Nielsen ........ 17
3. Poul Færch - Henrik Hven ........................................15

Dagens program

Lørdag den 12. juli
09.30 _ 19.00 FYNSKE BANK DM åben par		
10.00 _ 18.00 Begynderfestival				
10.30 _ 14.30 Bronze parturnering 15A+15B+15H		
14.00 - 17.00 Bridgeintro					
16.00 _ 22.45 Sølv parturnering 7 				
19.00 _ 23.00 Bronze parturnering 16A+16B+16H		

Idrætshallen
Dansesal
SG-Hallen
Æstetikken+Balancen
SG-Hallen
SG-Hallen

