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Hvem vinder DM for åben par?

Sidste større turnering ved dette års festival er DM for åben par. Fredag blev finalegrupperne
dannet, og lørdag er man nået ca. halvvejs i turneringen. Michael Askgaard_Kasper Konow
klarede på et hængende hår cuttet til finalegruppen, idet de kom med som allersidste par,
men nu er de brandvarme og har lagt sig i spidsen af finalen. De har 217 point foran Dorthe
og Peter Schaltz med 200 og Stig Werdelin_Mathias Bruun 190. Der spilles efter den klassiske DM-finalemodel, hvor man spiller alle mod alle, hvilket vil sige 39 runder a 3 spil, og
vinderne kender vi kl. 17. Der kommer ikke flere bulletiner, så følg med på BBO, hvor der
transmiteres hele dagen eller gå ind på bridgefestival.dk og se slutresultatet.

B-finalen føres af Torben Dalsgaard-Hansen_Niels Kristian Kristensen med 497 foran Vagn
Søndergaard_Jørgen Anker Pabst med 348 og Mads Krøjgaard_Niels Krøjgaard 307 og også
denne gruppe er færdig søndag eftermiddag.
Endnu et DM afvikles i løbet af søndagen, idet de bedste af parrene fra de indledende heats
i DM for begyndere mødes her i Svendborg for at dyste om medaljer og den danske mestertitel. Også her kan resultatet findes på vores hjemmeside bridgefestival.dk.
Så er det blot at sige en varm tak til alle de mange frivillige samt de mange bridgeglade
spillere, som har været med til at gøre denne festival til et særdeles vellykket arrangement.
Og en stor tak til herlige Svendborg, som har dannet en perfekt ramme om festivalen. Vi
ses forhåbentlig alle næste år på samme tid og sted!

Fra nr. 40 til 1. pladsen
af Peter Lund

Kasper Konow og Anders Hagen slap kun med
i DM-finalen på det yderste mandat. De
sluttede som nr. 40 i kvalen og en korrektion
(på et andet par) var ved at sende dem ned i
B-finalen.
Det vækkede dem tilsyneladende. I løbet af
lørdag eftermiddag arbejdede de sig støt
mod toppen, og de overnattede på 1. pladsen
med +217 foran Dorthe og Peter Schaltz 220,
Stig Werdelin – Mathias Bruun 190.
Dennis Koch-Palmund – Morten Lund
Madsen havde ellers ført meget længe, men
kunne ikke følge med da der blev spurtet.

Åbningen 1♣ var stærk (16+), 1♦ negativ (07)og nu var Lauge i tvivl om doblingen og
forklarede lidt vaklende: - Måske ruder
måske til major. RD styrke og 1 ut naturlig og
stærk.
Der kom spar ud til damen, ♦D til esset, spar
til esset, ♦K og den markerede knibning til ♦9
pllus ♦B, knibning hjem til ♥D og så var der 77
stik og +17 på barometeret.
Standardkkontrakten var 2ut – 15 ud af 20
borde – og en ned til middelscore.

Top eller Bund
Når man går rundt i A-finalen, ser man
selvfølgelig mange sjove meldinger, men hvis
man er heldig så finder man også et rigtigt
top-bund spil:
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Lauge Schäffer: Top eller bund

Lauge havde muligheden for at skifte en
bund ud med et top. Hvis han havde kæmpet
videre i 2♠ havde han ramt guld!

Morten Tryllede

Morten Passede

26
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Selv på topplan sker der helt mystiske fejl –
fejl som almindelige klubspillere aldrig ville
begå. Dagen spil så jeg, da jeg i 5 min var
forbi BBO:
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I meldeserien var 2♥ 4.farve krav og spurgte
bl.a. efter hold. Dennis ville beskytte makkers
hjerterhold og så kom 3ut på Mortens hånd.

Kontrakten på den rigtige hånd

Der kom spar ud til kongen, og Morten kom
fint igang, da han fortsatte med klør til
kongen og klør igen til damen og esset. Ruder
til 10’eren og kongen, hvorefter Syd fortsatte
angrebet i spar til 9’eren og 10’eren og spar
igen til esset. Her havde Morten kastet en
hjerter og en klør.
Derefter tog Morten fat: 2 x klør, 2 x ruder,
hvorefter Syd blev slutspillet i ruder og måtte
spille ud fra ♣K: 10 stik og +12 på
barometeret. 9 stik havde givet under
middel!
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Indledningen var ganske rimelig. Syds 2♦ viste
hjerterfarve og 2♥ viste 2-3 hjertere. 3♣
fortalte om en meget stærk oplysningsdobling, og 3♠ lovede vel typisk hold i spar.
4♣ ment som krav og 4ut skulle nu vise ruder
som sidefarve.
Det var Morten ikke med på. I stedet for at
melde 5♣ eller 6♣ valgte han at passe??
Modspillet kan nu tage de første 7 stik, men
det kiksede! To gange hjerter fra top og så
var farven blokeret. Inde på ♥D skkift til ♠K,
men via en knibning i ruder var der nu
mirakuløst 10 stik til Dennis og 630 i
regnskabet og +6 på barometeret!
Det slog alle parrene i 5♣ og alle de par der
kun kunne hente op til 500 imod doblede
offermeldinnger i hjerter.
Jeg vil anbefale Morten og Dennis at løbe hen
i kiosken og udfylde en lottokupon!

Makkergaranti er og har succes
Næste år regner jeg med, at der er air
condition i spillelokalerne, så jeg glæder mig
til en om overhovedet muligt endnu bedre
stemning.

I år er 7. gang jeg er med som medarbejder
på Dansk bridgefestival. Og jeg må tilstå, at
det er den gang jeg har oplevet den bedste
stemning. Rigtig mange smil og glade
mennesker – til trods for varmen 

Med to vundne turneringer af to mulige, har
Børge og Søren nok ikke haft lyst til at gokke
makker i hovedet med en kølle.

Altså ikke et ord om, at samhørighed,
venskab eller god opførsel.

Definitionen på en makker er:
Person som man i bestemte situationer foretager sig noget bestemt sammen med især
om arbejdskammerat, holdkammerat el.lign.

De aftalte at nappe en bronze mere, så
fredag stillede de igen op sammen. Og sørme
om de ikke vandt igen 

af Charlotte Koch Palmund

Som I sikkert har opdaget, ville denne festival
slet ikke fungere uden alle de frivillige fra Svendborg BK. En af dem er Børge Petersen.
		Mandag aften til Gastro Pub Børsen bronzeturneringen manglede Søren Windelin en makker. Børge var makkergaranti, og vups var de sat
sammen. Det gik rigtig rigtig godt, idet Søren
og Børge vandt B-rækken. De aftalte at nappe
en bronze mere, så fredag stillede de igen op
sammen. Og sørme om de ikke vandt igen
		Definitionen på en makker er:
Person som man i bestemte situationer foretager
sig noget bestemt sammen med især om arbejdskammerat, holdkammerat el.lign. Altså
ikke et ord om, at samhørighed, venskab eller
god opførsel.

Med to vundne turneringer ud af to mulige, har
Børge og Søren nok ikke haft lyst til at gokke
makker i hovedet med en kølle.
Som I sikkert har opdaget, ville denne festival
slet ikke fungere uden alle de frivillige fra
Svendborg BK. En af dem er Børge Petersen.
Mandag aften til Gastro Pub Børsen
bronzeturneringen manglede Søren Windelin
en makker. Børge var makkergaranti, og vups
var de sat sammen. Det gik rigtig rigtig godt, i
det Søren og Børge vandt B-rækken.

Makkergaranti er og har succes

af Charlotte Koch-Palmund

I år er 7. gang jeg er med som medarbejder på
Dansk bridgefestival. Og jeg må tilstå, at det er
den gang jeg har oplevet den bedste stemning.
Rigtig mange smil og glade mennesker _ til trods
for varmen Næste år regner jeg med, at der er
aircondition i spillelokalerne, så jeg glæder mig
til en om overhovedet muligt endnu bedre stemning.

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

Gæsteturneringslederne
af Ole Berg Kristensen

Vanen tro har DBf inviteret et par
internationale turneringsledere til at komme
og dømme i Vingsted. I år er valget faldet på
Marieke Quant fra Holland og David
Stevenson fra England

som man oftest finder hos danske
turneringsledere, hun er faktisk pæn og
slank. Og det har derfor været umuligt at
finde en TL-skjorte hun kan passe. 

Fra Draughts til Bridge
Fra en meget ung alder var Marieke topspiller
i spillet ”Draughts” som er en slags storebror
til det spil som de fleste danskere kender
som ”Dam”. Spillet er ret ukendt i Danmark,
men internationalt har det en vis udbredelse,
og er organisret med turneringer ligesom
Bridge. Ud over at være topspiller i spillet var
Marieke også international dommer i det.
For 12 år siden lærte Marieke så at at spille
Bridge, og efterhånden er hun helt holdt op
med at spille draughts og bruger energien på
bridge, hvor hun spiller i den hollansdske 2.
division. Som en n konsekvens heraf valgte
hun at skifte turneringsledergerningen i
draughts ud med jobbet som turneringsleder
i bridge.
Marieke har kun været turneringsleder i to
år, men hun har allerede nu tiltrukket sig stor
opmærksomhed i hjemlandet, pga. De
åbenlyse evner hun har for opgaven. Og at
gøre det i Holland er en ekstra stor bedrift,
idet kravene til turneringlederne i Holland er
væsentligt højere end i Danmark. Man skal
igennem to kurser, en test af bridgeevner,
yderligere et kursus over 6 lørdage og mindst
fire turneringer som ”føl”, før man kan få lov
til at gå til hhv. En skriftlig og en mundtlig
eksamen.
Men alt der kan Marieke. Der er faktisk kun
en kvalitet hun mangler som turneringsleder:
Hun har ikke den ”lettere” korpulente form,

Marieke og David
Kasserjobbet blev kasseret
David blev oprindelig turneringsleder, fordi
han var kasserer i en bridgeklub, hvor man
mente, at kassereren godt lige kunne give en
hånd med, med turneringsledelsen. David er
nu
en
anerkendt
international
turneringsleder. Han siger, at det bedste sted
i verden at dømme, er her ved bridgeugen; så
får han nemlig mulighed for at drille Bio
(Niels Aagaard). Han mumler godt nok også
lidt om, at de danske turneringsledere er
gode at arbejde sammen med og at han kan
lide den måde vi diskuterer afgørelserne på.
Dansk lovbog
Både Marieke og David går her ved festivalen
rundt med et dansk eksemplar af lovene. Ikke
fordi de forstår sproget, men når nogle
spillere mener, at de må have misforstået en
situation pga. sprogbarrieren, så viser de den
danske version af paragrafferne, så folk kan
se, at alt er gået rigtigt til.

Billeder af billeder
af Charlotte Koch-Palmund

Lørdag kl. 14 løb ugens andet bridge-introarrangement af stablen. Med var også
TV2/SYD, og jeg tænkte, at hvis de kan filme
os, ja så kan vi da også fotografere dem.

Hvis du har glemt, hvor svært det var at lære
bridge, så kig på ovenstående billede.
Drejede du bulletinen? Det er sværere at
lære bridge, end at se hvad billededet
forestiller uden at dreje det.
Efter besøget ved intro-arrangeentet, var
TV2/SYD inde og se på DM åben par.

Steen Løvgreen fra breddeudvalget og Inge
Lind Sørensen fra Svendborg BK stod også
denne gang for at ’sælge’ vores sport. Og
dem får du på den rigtige led.

Tak til Svendborg
Af Charles

Canonen takker

DT9
KB
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B86
85
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Set gennem Canonens linser har den første
Festival i Svendborg været en succes, og der
skal lyde en stor tak herfra, også tak for de
mange venlige smil ☺
Pointer
Der er mange spil på blokken, der skal tygges
igennem, når der er faldet lidt ro på. Knut
Blakset spottede et spil fra Danish Open med
to fine pointer i samme stik.
Alligevel er det ikke et ”avisspil”, for
aviserne er ikke glade for ottefarver, og det
kniber med plads til to diagrammer, men de
problemer har vi jo ikke her ☺
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Således gik meldingerne i Åbent rum på
BBO. Der kom K ud til E. Efter K, E og
3 taget med E, var stillingen:

T52
Spillets kill point både for modspillet og for
spilfører. Det sættende tilbagespil er 10!
Syd fortsatte imidlertid med 2 (1-3-5
højeste) til 8 og 9. Spilfører stak med E?
og forsøgte klør til D og K. Én ned.
Fald dog fra! Meldingerne og E placeret i
syd, peger vel på K i nord, så lad nord
beholde 9. Han må slå sig fri i hjerter, men
bliver så skviset i sort på trumferne!
Kontrakten gik ned udoblet efter samme
forløb ved det andet bord. I den anden kamp
var Signe Buus Thomsen den eneste, der
vandt 5 (550) (Signe er til EM i Burghausen,
så vi må gætte os til spilleplanen ☺).
Festival Canoner

Escort-service og EL-scooter
af Peter Lund

Genial turnering
Det er sjældent at man hører topspillerne
virkelig rose et arrangemment eller en
turnering, men det var tilfældet eftter
jubilæumsturneringen.
Mange havde frygtet at det ville blive en
mærkelig turnering, hvor resultatet var rent
lotteri. Det var ikke tilfældet. Alle parrene
var efter styrke inddelt i gruppper á 20 par.
-”Formatet var genialt”, har flere fortalt mig.
”Vi spillede hele tiden mod gode modstandere på vores samme niveau. Hvis vi sad
med et spilleproblem og valgte at spille med
odds, så vidste vi, at vi var i godt selskab!”
Hvad der gjalt for topspillerne var også
tilfældet for resten af de 220 par – alle mødte
undervejs passende modstand!

på resultatlisten, at vi havde opgivet at lede
efter overraskelser: nr. 83 med -128
Vi spillede ellers meget bedre end de
tidligere år, hvor vi heller ikke kvalede,
fortæller Jan.

Escort-service
Bridgefestrivalen i Svendborg har i år indført
en escort-service. Den startede op i det små i
mixed-finalen, men fungerede helt perfekt de
sidste tre dage. Her er et billede taget med
skjult kamera af den kvindelige leder af
bureauet:

Undskyld

Jan i kamp i B-finalen

Vi fik en meget berettiget klage i går i bulletin
rummet. Vi havde helt overset et par i vores
liste over par, der overraskende havde mistet
cuttet til A-finalen. Der oversete par var Nils
Mønsted – Jan Pedersen, der ofte har været i
slutspillet om DM for hold. Vi har dog en –
dårlig – forklaring. De sluttede så langt nede

Den fordækte kvinde er Susanne Kramhøft,
der i hver runde udvælger og henter spillere
fra salen og escorterer dem hen til BBObordet, hvor Jan Nielsen sidder klar til at
transmittere deres gode og dårligere spil ud i
hele verden.

TU-chefen ringede
Michael Asgaard – Kasper Konow klarede
cuttet som nr. 40 – kun 1 point foran nr. 41.
Da udregningen – især på grund af handicapudregningen tog lang tid, så tog Kasper
hjem og havde en aftale om at chefturneringsleder Jacob Duschek, skulle ringe
resultatet til ham.

Birgit og Anne nyder frokost uden El-scooter

TV 2 Fyn på besøg

Kasper ventede nervøs ved telefonen

Jacob: -Hej Kasper. I blev først nr. 40 kun 1
points foran.
Kasper: Fint
Jacob: Men der var bagefter en scorekorrektion, der flyttede 2 points for jer –
lang, lang pause – Nu er i 3 points foran!

Frokost eller El-scooter
Svendborg Idrætscenter forsøger virkelig at
udnytte pladsen – hver en millimeter! På
pladsen foran hovedindgangen er der
anbragt café-borde, men gæsterne skal ikke
brede sig for meget. Lige bag dem er der
parkeringspladser
for
El-scootere
og
kørestole. Forhåbentlig får Birgit og Anne,
der sad og nød deres frokost, ikke problemer
med parkerings-vagterne.

Flemming på tur med TV2
Hele ugen har der været besøg på festivalen af
journalister. Skribenter fra den normale skrevne
presse, skribenter fra netaviser og TV-journalister
med fotografer.
De fleste af dem anede ikke hvad bridge var, og
tålmodigt har Flemming Bøgh-Sørensen vist dem
rundt og – som oftest forgæves – forsøgte at
indvi dem i bridgens mysterier.

Nyt udefra
af Ole Berg Kristensen

Splinter er populært

Gourmet-hjørnet

Dog ikke hos cykelrytteren Jacob Fuglsang,
der tabte tid på dagens etape pga. diarre.

Sandkage med fedt og rejer.
Det fungerer ikke.

Er vandmanden vanskabt?

Robben som dukke

Det kunne lyde som en dårlig joke, men nogle
videnskabsmænd har taget spørgsmålet
seriøst, efter at det er observeret en
vandmand med fem ringe i stedet for de
sædvanlige fire. Forskerne har dog
konkluderet, at den femte ring ikke er noget
handicap. Så det lidt overraskende svar
bliver: Nej, vandmanden er ikke vanskabt.

Den hollandske fodboldspiller, Arjen Robben,
kommer nu som dukke. Robben skal dog nok
ikke føle sig alt for smigret. Dukken er nemlig
en såkaldt piñata-dukke, som man i Mexico
hænger op i et træ, hvorefter man smadrer
den med et boldtræ. Lidt ligesom at slå
katten af tønden.

En brandmands overmand
Der har været advarsler om, at der ved visse
af Danmarks kyster skulle være en stor
koncentration af brandmænd, og at man
derfor skal være forsigtig. Ganske fornuftigt,
idet det gør naller at blive brændt, og det kan
være decideret farligt for allergikere.
Men lad os også lige glædes over, at vi ikke i
de danske farvende kan risikere at løbe ind i
en ”Portugisisk Orlogsmand”. Den ligner en
gople, men er faktisk to hvirvelløse dyr, der
lever sammen i en symbiose. Dens fangarme
kan blive op til 50 meter lange, og bliver man
ramt på den værst mulige måde, kan selv et
sundt og raskt menneske risikere at dø af
dens forbrændinger (som egentlig er en slags
nervegift).

Dagens dårlige joke
Er hveps et biord eller et stikord?
Farvel
Ordet er imperativ af det forældede ”fare
vel” som betød; ”Gid du må fare vel”/”Gid
det må gå dig godt”.
Så farvel til jer alle,

Og
På
gensyn

FYNSKE BANK DM Åbenpar A-finale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
22
25
26
27
28
29
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Michael Askgaard - Kasper Konow
Dorthe Schaltz - Peter Schaltz
Stig Werdelin - Mathias Bruun
Kristian Tylvad - Andreas Marquardsen
Ulrik Zeeberg - Thomas Vang Larsen
Dennis Koch-Palmund - Morten Lund Madsen
Henrik Caspersen - Hans Chr Graversen
Lars Peter Damgaard - Morten Stege
Hans Christian Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
Steen Schou - Frederik Mørk
Lars Frost Mathiesen - Niels Foged
Helle Rasmussen - Lone Bilde
Lauge Schäffer - Jonas Houmøller
Jørn Jeppesen - Jes Sundstrøm Brabrand
Peter Jacobsen - Jan Jørgensen
Ulla Zeeberg - Christina Klemmensen
Henrik Norman Hansen - Flemming Poulsen
Lars Andersen - Lars Kristensen
Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen
Martin Schaltz - Anders Hagen
Thomas Nielsen - Jan Petersen
Ole Vøgg Veje - John Høgh
Preben Schmidt - Magnus Groes
Erik Brok - Otto Dahl
Daniel Bang-Ortmann - Simon Ortmann
Frank Paaskesen - Martin Buch
Karl Bo Jensen - Leif Aas Andersen
Rikke Christiansen - Preben Taasti
Helge Hesselberg - Jakob Bjerrum
Kasper Dam Kærgaard - Niels Tofte
Mikael Povlsen - Søren Peter Nielsen
Sune Groes - Mogens Rerup
Sigurd Lauge Pedersen - Thorvald Aagaard
Rasmus Rask Jepsen - Morten Jepsen
Thomas Mørkeberg - Bente Christensen
Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard
Lars Venø Jakobsen - Martin Hilmer Jensen
Thorkild Andersen - Preben Jensen
Henrik Kristensen - Henrik Friis
Ginette Blansjaar - Erik Christensen

217
200
190
172
148
145
130
124
118
105
78
60
58
56
46
26
24
7
6
1
-4
-21
-21
-21
-24
-31
-57
-62
-70
-70
-71
-82
-84
-100
-111
-132
-146
-236
-240
-272

FYNSKE BANK DM Åbenpar B-finale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
12
15
16

Torben Hansen - Niels K. Kristensen
Vagn Søndergaard - Jørgen Anker Pabst
Mads Krøjgaard - Niels Krøjgaard
Rasmus Damm - Steffen Wich
Axel Wittig - Bettina Kalkerup
Henning Østergård - Stig Meno Farholt
Finn van Hauen - Mogens Bak
Ellen Nielsen - Kate Reiter
Karsten Hansen-Nord - Karsten Meiland
Matias Rohrberg - Jesper Buus Thomsen
Gert J. Hansen - Axel Koefoed
Hans Jørn Rasmussen - Per Nielsen
Birte Eriksen - Uffe Poulsen
Sidsel Goltermann - Uffe Pedersen
Karin Bech - Lars Tærsker Hansen
Brian Nielsen - Michael Ankersen

497
348
307
295
289
287
280
254
225
220
212
211
211
211
200
197

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34
36
37
38
39
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Jørgen Arpe - Vagn Brobæk
Kjeld Kjeldsen - Jens Kjeldsen
Thomas Svendsen - Martin Christoffersen
Christian Snabe - Bo Brink Laursen
Jens Søndergaard - Svend Haaning
Thomas Hjorth - Anders Hjorth
Ivan Abel - Eivind Sveinbjørnsson
Arne Steen Sørensen - Erik Rolf Olson
Per Gaunø Jensen - Bjarne Hansen
Peter Bang Knudsen - Mikael V. Rasmussen
Jacob Buss - Henning V. Mikkelsen
Nils Mønsted - Jan Pedersen
Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen
Palle Pedersen - Peter Buchardt
Helle Simon Elbro - Steen Mølgaard
Anne Hansen - Jari Hansen
Michael Soetmann - Lennart Pettersson
Thordis Skjernaa - Børge Nielsen
Jacob Røn - Kell Krogh
Jesper Kampmann - Stig Tjur
Peter Boel Nielsen - Eli Christensen
Søren Jørgensen - Per Frederiksen
Erik Hermansen - Jesper Kragh
Otto Rübner - Jørn Gissemann Larsen
H. Rübner-Petersen - M. Rübner-Petersen
Peter Farholt - Frank Beildorff
Jane Norgren - Lars Søgård Hansen
Peter Øgaard Madsen - Torsten S. Warberg
Sonja Holmgaard - Anna Lise Friis
Mie Bøving - Randi Bunke
Michael Hvass Miller - Torben Sværke
Nis Rasmussen - Claus Bødskov
Lars Korsholm - Ady Kjærsgaard Korsholm
Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg
Lis Svendsen - Benny Svendsen
Birthe Kinnunen - Veikko Kinnunen
Ulrik Eberhardt - Jens Galsgaard
Carsten Lysdahl - Aage Kristensen
Sussie Rasmussen - Flemming Lauritzen
Merethe Koefoed - Birger Nielsen
Geert Grønnegaard - Mikkel Grønnegaard
Kurt Boysen - Verner Larsen
Birthe Hansen - Bent Hansen
Peter Qvist - Palle Rasmussen
Mariane Ottesen - Morten Jespersen
Jørgen Madsen - Asger Friis
Jonas Buur Sinding - Bjarne Knudsen
Sofie Palmund Baltsen - Amalie Koch-Palmund
Jesper Jungdal - Peter B Hansen
Keld Jensen - Vilhelm Christiansen
Elsebeth Maagaard - John Maagaard
Knud Erik Strandbæk - Ole Søren Poulsen
Niels Steenstrup Zeeberg - Peter Gallmayer
Jens Erik Stausholm - Stig Allan Jensen
Bente Mørch-Lassen - Sven Horsten
Thorbjørn Thorbjørnsen - Jan Foged Pedersen
Mogens Boysen - Peter Laursen
Johnny Thylin - Gorm Jensen
Olaf Ries - Flemming Øster
Kirsten Ellekjær - Ingelise Meiland
Jørgen Holm - Helge Rasmussen
Bente Kjeldal - Jens Erik Jensen

183
178
177
175
163
155
144
126
108
89
72
69
65
58
52
43
42
31
31
25
19
10
2
2
0
-2
-18
-20
-21
-27
-48
-54
-60
-68
-68
-75
-89
-108
-109
-123
-126
-128
-133
-135
-148
-163
-171
-182
-207
-227
-247
-251
-254
-271
-272
-308
-327
-329
-340
-378
-399
-413

Bronze 15A (36 par)

Sideturneringer

Bronze 14A (20 par)

1. Vera Petersen - Mette Koefoed..........................47
2. Jeppe G Knappe - Anne Marie Frøhlich...........42

3. Claus Madsen - Lise Kristensen....................... 40

Bronze 14B (36 par)

1. Inger Hoppe - Søren Hoppe............................159
2. Oluf Kristensen - Ellen Kristensen.................123

3. Lene Merry - Arne Poulsen ..............................97

					

1. Björn Ohlsson - Ingemar Andersson.......................123
2. Henning Hansen - Marianne Mathiesen
......... 111
3. Sonja Beck - Thomas Svendsen..............................109

Bronze 15B (34 par)

1. Ole Wagener - Lisbeth Wagener ............................110
2. Mette Drøgemüller - Andreas Rolf-Larsen ............ 91
3. Connie D. Nielsen - Kirsten Adamson .....................82

Sølv 6 IAF) (26 par)

1. Bengt Emanuelsson - Pierre Carbonnier ..............1054
2. Laina Sørensen - Dan Nybo Jensen ....................... 885
3. Peter Christensen - Carsten Schødt Pedersen .........606

Dagens program

Søndag den 13. juli
09.30 _ 17.00 FYNSKE BANK DM åben par		
10.00 _ 18.00 Begynderfestival				
10.30 _ 14.30 Bronze parturnering 17A+17B+17H		
10.30 _ 17.15 Sølv parturnering 8 				
11.30 _ 17.30 DM for begyndere				

Idrætshallen
Dansesal
SG-Hallen
SG-Hallen
Studiet

Tak for nu og på gensyn i Svendborg 3._12. juli 2015

