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Velkommen til festival 2015

Kære Bridge Danmark
Festvalen i Svendborg lykkedes til fulde i jubilæumsåret 2014. Der var fremgang på stort set alle
fronter og ikke mindst på deltagerantallet. Vi må sige, at det lykkedes vores dygtige organisation at
få alle vi festivalhungrende bridgespillere sat godt til rette i Svendborg. Sådan skal det naturligvis
også gerne opleves i år. Ja, faktisk helst lidt bedre!

De mange energiske frivillige og vort hårdtarbejdende sekretariat kender
nu rammerne endnu bedre og står i år klar til jeres store rykind. Det være
sig ved de grønne bridgeborde, i områder, hvor der serveres mad og drikke,
eller hvor information kan hentes. Pas nu godt på dem, der arbejder for dig!

Nis Rasmussen,
formand for DBf

Programmet er næsten traditionelt _ dag for dag _ fastholdt med både mesterskaber og sideturneringer, og så er der alligevel sneget sig lidt nyt med. De
senere års meget populære ”Vinoble Open” har nu opslugt ”Danish Open”,
hvilket allerede nu viser det sig at være et godt valg med 140 tilmeldte hold
i skrivende stund. Og DM for mixed par har længe ønsket sig spillemæssigt
opprioriteret og spilles nu over tre dage ligesom åben par.

Det bedste er næsten, at vi inspireret af sidste års jubilæumsfest gentager
succesen med en fest torsdag aften. Køb billet i informationen senest mandag
kl. 18:00 og byd yndlingsmakkeren op til dans.

Og lad os nu med maner og klapsalver fejre de mestre, vi finder i ugens løb. De fortjener det!

Men førend du kan sige at have oplevet en hel festival, skal du vel lige tage et kig ind hos de glade
juniorer, der holder deres camp, begynderfestivalen eller et af de mange kurser, der foregår samtidig
med turneringerne.
Når ugen slutter, må alle gerne være trætte, men allerhelst glade.
Vi ses til en fantastisk festival …

Spil bare løs _
vi er klar til skrive ...
For elvte år i træk tager vi hul på Dansk Bridgefestival. Denne gang foregår det for anden gang
i Svendborg, og vi lukker traditionen tro op
med nummer 1 af den daglige bulletin, der hver
morgen serveres ved morgenbordet og i Informationen i forhallen. Bulletinen er helt gratis, og
den lægges som tidligere på www.bridgefestival.
dk _ hele bridge-Danmark kan læse med over
skulderen, og alle kan følge
med, selvom de ikke er i
Svendborg hele festivalugen.
Vi ser igen frem til en festival, der har bud til alle
bridgespillere og gæster, og som ud over det
rent sportslige giver god plads til mange sociale
oplevelser, både inden- og udendørs. Nyd derfor
bridgen, nyd makker og modstandere, nyd centret, nyd naturen og nyd fællesskabet.
Der er ikke medaljer og mesterskaber til alle
deltagere, men alle skulle helst have en række
gode oplevelser med hjem. Det vil den store stab
af frivillige hjælpere gøre sit yderste for at sikre,
men du må selv hjælpe til!
Vi er et godt sammensat
team i bulletinstaben, og vi
kan sagtens fylde bladet med
spil, men de bedste spil er
dem, du kommer med! Hvis du
vil bidrage til en god bulletin,
så kom fluks med et spil (godt/dårligt, sjovt/
trist, uheldigt/heldigt) eller en sjov historie fra
festivalen.
Har du et spil, er det lettest for os, hvis du
på forhånd på en lap papir skriver meldinger og
spilforløb samt navne på spillerne. Du finder
en af os ved bordene eller i bulletinrummet på
1. sal. Kig efter værelse 217, der ligger imellem spillelokalerne. Bidrag kan også afleveres i
Informationen.
Ud over undertegnede har vi her på redaktionenen skribentstjerner som Ole Berg
Kristensen, Christina Lund Madsen, Amalie
og Charlotte Koch-Palmund samt Peter Lund,
der alle klar til at skrive, fotografere og lave
layout, så du kan roligt gå i gang med at få

kortene til at danse på bordene. Vi glæder os
til at skrive om alle dine fantastiske bedrifter,
frygtelige uheld og finurlige oplevelser. Så
sæt i gang _ vi er klar.
Rigtig god festival!

Gratis bulletin hver morgen

Festival-bulletinen udkommer hver morgen hele
ugen, og den er gratis for alle deltagere. Vi trykker et passende oplag, men lad den venligst ikke
ligge og flyde, når du har læst den _ tag den med,
eller læg den, hvor du tog den. Ved genbrug kan
vi spare på papiret. Vi mailen den også til en del
af byens hoteller, så bor du på hotel, kan du også
være heldig, at der ligger et eksemplar til dig ved
morgenbordet.
		Alle bulletiner kan også downloades hver
morgen fra www.bridgefestival.dk, hvor også
programmet og resultater m.m. kan ses.

Støt dem, der støtter
dig og din sport

DBf kan igen i år takke en lang række sponsorer for
at være med til at realisere Dansk Bridgefestival:
Anja Winther, Best Western Hotel Svendborg,
Beværterforeningen, Bridge+Dealer, Bridgefonden, Christiansminde Hotel, Danhostel,
Fynske Bank. Gastropub Børsen, Hotel
Falster, Hotel New Skanpol, Hotel Troense,
Hotel Ærø, KLS Grafisk Hus, Hotel Lucentum,
Hotel Søpark, Vindrose GO, Reinholdt Bridge,
Restaurant Citronen, Riis Rejser, Shopping
Svendborg, Svendborg Turistforening,
Svendborgsund Hotel, Tisvilde Højskole,
Triton Rejser., Udvikling Fyn, Vinoble.
Læs mere om vore gode sponsorer i bulletinen
i dag og i morgen.

Kort & Godt – Stort & Småt
Bridge-cafeen

Bridgecafeen har åbent fra fredag den 3. juli til
og med søndag d. 12. juli.
		Bridgecafeens sortiment er som sædvanligt: salater, sandwiches, smørrebrød, kager og
drikkevarer. Og så selvfølgelig den gode og
hurtige service!

Information

Findes i forhallen.

Officials

Turneringsledere kan kendes på deres hvide
skjorter med DBf-logo på venstre bryst. Alle
øvrige officials er klædt i lyseblå skjorte med
DBf-logo.

Bulletiner

Hver morgen udkommer en bulletin med gårsdagens resultater, referater og interviews samt
oversigt over dagens program.

Kortfordelinger og frekvenstavler

Resultater, kortfordelinger og frekvenstavler
offentliggøres ved opslag i spillelokalerne og på
festivalens hjemmeside www.bridgefestival.dk

Mesterpoint

Der spilles om mesterpoint i alle bridgeturneringer. Husk medlemsnummer (kan oplyses i
informationen i forhallen).

Tobak

Rygning er kun tilladt udendørs.

Mobiltelefon

Mobiltelefoner skal være slukket i spillelokalet

Festivaltelefon

I år har vi en festivaltelefon, som er bemandet
af en medarbejder i informationen.
Opstår der problemer, har I spørgsmål eller
andet så ring på 9189 5213
Telefonen besvares mellem 8.00 og 24.00.

Spillestedet

Spillestedet er Svendborg Idrætscenter, som består af en ældre idrætshal og det spritnye
SG-hus, som kan ses på fotoet herunder. Der ligger på Ryttervej 70, hvilket er ca. 2 km
fra centrum.

Svendborg Idrætscenter har super parkeringsforhold og tilbyder forplejning svarende til,
hvad vi kender fra Vingsted, hvilket selvfølgelig inkluderer de verdensberømte håndmadder,
hvis man ikke har tid eller lyst til at tage ind til centrum i pauserne.

Gratis intro til bridge i Svendborg
Trænger din ægtefælle til at opdage, hvad det magiske er ved bridge? Eller kender
du en, som er lidt nysgerrig og bor i nærheden af Svendborg?
Som en del af Dansk Bridgefestival bliver der søndag den 6. juli og lørdag den 12.
juli afholdt gratis introduktion til bridge for alle, som har lyst.
Læs mere på bridgefestival.dk

Principperne bag bridgelovene – 1
(Eller i hvert fald nogle af dem)
Af Ole Berg Kristensen

Opgave

Principper

Først en lille opgave fra det virkelige liv:

Gennem mine efterhånden mange år som TL
har jeg sommetider spekuleret på, hvad de
egentlig tænkte på, da de lavede
bridgelovene. Der er så mange regler, og ofte
forstår spillerne dem ikke, og ofte finder de
dem uretfærdige (hvilket jeg også selv
sommetider gør).

♠♥♦ E7642
♣♠♥ B98
♦ B5
♣-

♠♥ D5
♦ D109
♣♠ E973
♥♦3
♣-

Syd er spilfører i en sparkontrakt og er på
bordet. Spilfører lægger ned for rest uden at
angive en spilleplan. Øst siger: ”Jeg vil godt
lige se dem spillet.”
Spilfører beder nu om ♦Es fra bordet og
trumfer det hjemme, trækker trumf, og
ender med at afgive et ruderstik. Efter spillet
bliver TL tilkaldt.
-

Hvad synes du ville være en retfærdig
dom?
Hvad tror du TL skal dømme?

Du behøver ikke gå så dybt i §§’erne mv.,
bare et par friske bud. Svaret får du i morgen.

Men som sagt, jeg har spekuleret over det,
og her kommer et par bud på nogle
principper jeg tror kan ligge til grund for
lovene:
1) Det primære formål er at genoprette
retfærdighed, ikke at straffe.
2) Man bedømmer SITUATIONER, ikke
PERSONER.
Disse to principper i kombination afføder et
tredje princip:
3) Det man kan få en fordel af at gøre i
ond tro, må man ikke kunne få en
fordel af at gøre ved et uheld.
At genoprette retfærdighed
Et af udgangspunkterne i bridgelovene er, at
man regner med at spillerne ikke snyder. Så
når der har været en uregelmæssighed, så er
fokus ikke på at straffe synderen, men på at
prøve at regne ud, hvad der ville være sket,
hvis uregelmæssigheden ikke havde fundet
sted, og derefter justere scoren efter det. Og
her skal tvivlen så komme den ikke fejlende
side til gode.

Når en TL justerer en score, fx i en tøvesag, så
vil det være meget usædvanligt at TL også
uddeler strafpoint. Der er intet i lovene der
siger at der skal uddeles en straf i forbindelse
med en justeret score. Der er dog nogle
generelle regler TL kan tage i brug, hvis han
får en mistanke om at uregelmæssighederne
forekommer lidt for ofte og lidt for smart.
At bedømme situationer, ikke personer
Et helt klassisk eksempel på en justeret score:
Ø-V er et 3. divisionspar og de melder
således:
Vest
Øst
1♠
2♠
3♥
3♠*
4♠
*Øst holdt en tydelig pause inden 3♠meldingen. 4♠ vandt efterfølgende.
Her kan TL nemt ende med at justere scoren
til 3♠ med 10 stik. Det gør han, fordi han er
kommet frem til at 4♠ er en ulovlig melding,
bl.a. fordi en del 3. divisionsspillere ville have
passet til 3♠. Men den vigtige pointe her er,
at dommen IKKE udtrykker:
Vest må ikke melde 4♠, for så har han
udnyttet makkers tøvepause.
Det dommen derimod udtrykker er:
4♠ er ulovlig for alle 3. divisionsspillere, så
derfor er den også ulovlig for Vest.
Her vil mange måske indvende: ”Jeg har da
ellers ofte hørt dygtige turneringsledere sige
det første.” Det er ganske sikkert rigtigt, for
det har jeg også selv. Og jeg har hørt det fra
TL’er som jeg betragter som klart overlegne
mig, når det gælder regelfortolkning. Men
lige her tager de fejl. (Vi forventer at bringe
et dementi af ovenstående udtalelse i
tirsdags-bulletinen, red.)

Hvad bruger man så egentlig strafpoint til?
Som nævnt ovenfor, så bruger man dem
sjældent til at straffe hvis en justering af
scoren kan genoprette retfærdigheden. Man
bruger dem til gengæld som en måde til at
motivere spillerne til ”lige at tage sig
sammen” så turneringen kan flyde normalt.
Man bruger dem for at få spillerne til at holde
tidsplanen, for at få dem til at sidde rigtigt, til
at tælle deres kort osv.

Et godt eksempel er slipfejl/tastefejl. I gamle
dage, før EDB’ens tid, var regnskabsrummet i
en barometerturnering et sted for
mennesker der havde gjort noget meget
slemt, og derfor ville forberede sig på
hvordan det var at være i helvedet. Man
uddelte derfor strafpoint for slipfejl, for at
undgå at alt for mange af disse fejl skulle
forsinke resultatformidlingen og gøre
helvedet
endnu
hedere
for
regnskabsrummet. Med vore dages resultatprogrammer er det normalt en formsag at
identificere og rette tastefejl. Man har derfor
næsten alle steder, og fx også på
Bridgefestivalen og i divisionsturneringen,
valgt ikke at give strafpoint for tastefejl.

Gå ikke glip af den spændende fortsættelse i
morgen.

Støt vores sponsorer!
De støtter os!

EM-guld til redaktricen
Mens denne herlige festival løber af stablen
afholdes samtidig et lidt inferiørt mesterskab et
andet sted, idet en stor del af den europæiske
elite er rejst til Tromsø i nordnorge for at dyste
om de åbne europamesterskaber i diverse
krævende bridgediscipliner.
		Det første mesterskab, der skulle afgøres
var mixedhold, og med 88 skrappe hold til start
var det fantastisk flot at bridgebladets redaktør,
Christina Lund Madsen, var på det vindende hold
og derfor fik en blankpudset EM-guldmedalje
hængt om halsen, da turneringen blev fløjtet af.
		Christina havde allieret sig med tre garvede
hollandske holdkammerater, og det var godt set,
idet holdet under navnet Team White House altså
kom øverst på podiet.
		Vi skal selvfølgelig lige se Christina i aktion
ved EM. Her er et spil fra semifinalen mod
rigmanden og bridgeelskeren Zimmermann
og hans tropper. Det er ham, der normalt er
storsponsor for Monacoholdet med Helgemo,
Helness m.fl.
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Ved det ene bord gik meldeforløbet således:
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a.p.				

Team White House: Meike Wortel, Jacco Hop, Christina Lund Madsen og Ton Bakkeren

2< var kunstigt gamekrav og fuldtidsproen
Franck Multon valgte en lille hjerter i udspil,
hvilket han med klædelig selverkendelse lige
bagefter spillet karakteriserede som et dårligt
udspil.
		Spilfører fik stikket på ¤8. Tog så ¤K, gik
hjem i klør og kridtede hastigt 11 stik samt 660
efter en vellykket ruderknibning.
		Ved det andet bord sad vores kommende
europamester i øst og satte for alvor gang i
løjerne med en fin dobling af 3ut i dette helt
naturlige meldeforløb:
vest
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Ton Phillippe Christina Catherine 			
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Doblingen af 3ut bad om spar ud, og det havde
Nord ikke lyst til og flyttede til 4¤, som Vest gav
en hilsen med på vejen.
		Kontakten er ikke uden chancer, og vandt ved
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et bord i den anden semifinale, men her var modspillet uden slinger i valsen: #K ud efterfulgt af
#B, der blev overtaget med damen, hvorefter
Christina fortsatte med #T. Syd trumfede, og
Vest undlod at overtrumfe og lagde i stedet flot
>5, hvorefter spilfører ikke kunne undgå to
trumftabere og 1 bet.
		To fine doblinger og et godt modspil på vej
mod de velfortjente EM-guldmedaljer.
		Søndag aften arriverer gulddirektricen så her
til Svendborg. Nok primært for at skrive autografer og modtage folkets hyldest, men måske også
lidt for at overtage hovedansvaret for bulletinen,
som jeg pusler med indtil da, inden jeg selv med
fornøjelse kaster mig over en del af denne festivals dejlige bridgemæssige udfordringer i den
kommende uge.

Husk at købe billet til årets bridgefest
Festen holdes den 9. juli i Midtbyhallen, Johs Jørgensens Vej 10
Program
19.00
19.30
21.30
02.00

Dørene åbnes
Buffet fra Svendborg Golfklubs restaurant
Kurt og Kiksene gir den gas
Slut

Masser af glade festivaldeltagere samles torsdag aften til et brag af
en fest – og du skal da også med J.
Køb din billet i webshoppen på bridge.dk eller i festivalinformationen.
Pris: 400 kr.
Sidste frist for tilmelding er mandag den 6. juli klokken 18.00

Nyt udefra
af Ole Berg Kristensen

Cyborg
Cybernetic Organism har længe været kendt
i Sci-Fi-litteraturen som en blanding mellem
en robot og et menneske, fx et menneske
med en superstærk robotarm eller øjne der
giver supersyn.

Chris Froome:

Virkeligheden er nu rykket tættere på, i hvert
fald
ifølge
videnskabsmanden
David
Eagleman. Hvis det hele virker lidt langt ude,
så prøv følgende link:

Vincenzo Nibali:

http://www.ted.com/talks/david_eagleman_
can_we_create_new_senses_for_humans
Lidt langt at taste, men det er umagen værd.

Tour de France
Arrangørerne er kommet til fornuft, og har
rykket løbet en uge, så det bliver de lidt
kedelige sprinteretaper der falder oven i
Bridgefestivalen.
Og der er lagt op til et af de mest spændende
løb i mands minde, når det i dag skydes i
gang. Ikke mindre end fire ryttere bejler til
sejren:
Alberto Contador:
3 sejre i Tour de France (1 annuleret), 3 Girosejre (1 annuleret) og tre sejre i Vuelta a
España. Contador stiller med et stærkt hold,
med bl.a. den dobbelte Giro-vinder Ivan
Basso og sidste års vinder af bjergtrøjen,
Rafal Majka.

Vinder af Touren i 2013, og af mange
betragtet som den stærkeste rytter. Holdet
er godt, men ikke på niveau med Astana.

Feltets hårde nyser og forsvarende mester.
Han er næppe helt så stærk som Contador og
Froome, men han er tæt på, og han er
nedkørselsekspert. Med sig har han tourens
stærkeste hold, Astana, der bl.a. tæller den
tidligere
Giro-vinder,
bjergspecialisten
Michele Scarponi, og danskeren Jacob
Fuglsang, der sidste år smadrede feltet på de
brostensbelagte
pavéer,
og
dermed
grundlagde Nibalis sejr.
Nairo Quintana:
Den bedste til at køre opad, men med et lidt
svagt hold. Nr. 2 og vinder af Bjergtrøjen i
Touren 2013 og vinder af Giroen i 2014. En
stærk outsider, hvis han ellers kan lade være
med at falde af cyklen i tide og utide.
Det bliver spændende at se hvem der har
mest held (o.lign.) i sprøjten.

Søg læge hvis du er syg
Vi anbefaler dog at du undgår ham her:

Vinderglimt fra 2014
af Henrik Kruse Petersen

Som optakt til weekendens to større bridgebegivenheder, nemlig det uofficielle DM i bridge/golf
og DM for mixed par, tager vi lige, ved god hjælp
fra sidste års bulletin og bladet Dansk Bridge,
et kig på, hvordan det gik i disse to discipliner
sidste år.
Bridge-golf
Fredag aften indledtes festivalen med, at det uofficielle DM i bridge-golf gik i gang. Deltagerne
satte sig om aftenen først til bridgebordene, inden
den de kommende dage stod på golf, bridge og
golf igen.
		Der var præmier i forskellige kategorier både
med og uden handicap; ja, jeg har nærmest indtryk af, at alle får en præmie, men det er nok bare
mig, der ikke kan gennemskue bridge-golfernes
indviklede regnestykker.
		Søndag eftermiddag havde man så endelig
fundet en vinder, og top-3 i den generelle konkurrence, blev som du kan se på fotoet herunder: nr.
1. Erik Brok_Søren Frandsen (midt i billedet), nr.
2. Annette og Mik Kristensen (mor og søn, der
står til højre) og endelig nr. 3. Mads Grove_Lone
Kiær.

Mixed par
Turneringen blev som sædvanligt afviklet over to
dage (i år er det udvidet til tre), og 120 mixedpar
gjorde deres indtog for at afgøre, hvem der skulle
snuppe årets DM-medaljer i turneringen.		
		Først var der semifinale om lørdagen, hvor
Bettina Kalkerup_Flemming Poulsen scorede
mest, og derefter nulstillede man tabellen, og
de 40 bedste placerede kastede sig ud i den
spændende A-finale, mens resten af feltet blev
henvist til B-finalen.
		Efter 10 af de 39 runder gik ægteparret Ulla
og Ulrik Zeeberg i spidsen for turneringen, og på
nær et par enkelte runder, hvor de høfligt overlod
pladsen til låns til et andet par, holdt Zeebergerne
resten af koblet på afstand, indtil turneringen blev
blæst af. Ulla og Ulrik scorede 326 point foran
Rikke Christiansen_Nils Mønsted med 284 og
Eva Ricard_Karsten Vinter på 250.
		B-finalen blev vundet suverænt af Lone og Bo
Bilde foran Annette Bjørn Jensen_Michael Ankersen og Lotte Skaanning_Henrik Frydenlund.
		Vi snupper lige et spil med sidste års DMvindere:

Rikke Christiansen_Nils Mønsted (sølv), Ulla og Ulrik Zeeberg (guld) samt Eva Ricard_Karsten Vinter (bronze)
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Udspil: ¤3.

Weekendbridge på Femø for
små grupper enkelte pladser
tilbage juli og august
3 dage med fuld pension
Kr. 1150

Ulrik stak hjerterudspillet hjemme med ¤K
og foretog en vellykket klørknibning efterfulgt
af <EK. Han så, at farven brød og spillede nu
#B, som Øst stak med kongen. Da der kom
hjerter igen, kunne Syd trække sine hjerter- og
klørstik, og Øst kunne ikke holde både #E og
ruderfarven, så Ulrik fik 12 stik. Den nydelige
skvis indbragte mixedmestrene +14 med +/}19
som top/bund.
		De tre par på sidste års podie er alle mødt op
for at forsvare deres medaljer og er selvfølgelig
blandt favoritterne, men jeg er sikker på, at der
er mange i det store felt, som er indstillet på at
give dem hård kamp til stregen. Først skal hundeslagsmålet i fredagens semifinale dog klares for
at få lov til at dyste om de sjove placeringer, og
derefter venter der to dages alle mod alle-dyster
inden vi endelig søndag aften kan hylde vinderne
af dette års DM for mixed par.

Alanya 1.-8. oktober
all inclusive kr. 5.500
lige ud til stranden
Revirer udførlige programmer
hos Vestervig Bridge
www.bridge-rejser.dk
Tlf. 55563114

Jul/nytår 1 eller 2 uger
Fuerteventura på luksushotel med egen strand
all inclusive
fra 21.dec. – 4. januar
2 uger kr. 12.948 – 1 uge (jul)
kr. 9.298 (nytår) kr. 9.948

Fuld fart på Bridge-Golf fra start
af Ole Berg Kristensen

Første hånd

Hvad nu?

Du sætter dig ned for at spille en
bridgeturnering, og i første spil bliver du, i
fjerde hånd, udstyret med følgende beskedne
værdier:

21
N/NS

♠EK964/♥EDB1093/♦6/♣D
Ved bordet hvor Poul Hørslev sad med
hånden blev der åbnet med 1♣ til højre,
makker passede, og modstanderen til venstre
meldte 1♠. Poul Hørslev meldte 2♥.
Umiddelbart kan det ligne en undermelding,
men dels ser det ud som om sparene sidder
skævt, dels kan det ofte være godt at melde
”langsomt” på meget skæve, spillestærke
hænder; meldeforløbet går næsten aldrig i
stå.
Det gjorde det heller ikke her. Næste hånd
passede, men makker støttede til 3♥. Lidt
overraskende havde modstanderen til højre
mere på lager, nemlig 4♦. Poul meldte 4♥,
hvorefter modstanderen til venstre kunne
finde 4♠ frem. Der er ingen præmie for at
gætte hvad Poul meldte da den kom om til
ham. Men det rimer på gobler. 800 hjem var
en ren top. I spillet efter havde Poul en
kedelig hånd med 5-5 i major, og i rundens
tredje og sidste spil havde han:

EDT952
K8
KD5
K8
K84
B3
BT9
D72
98
ET3
ET963
DB742
76
E6543
B7642
5

Mads Grove i nord var blevet spilfører i 4♠.
Udspillet var ♦E (Mads afblokerede ♦D),
hvorefter der blev skiftet til en klør der gik til
esset. Vests ruderskift gik til bonden i bordet.
Spar til damen holdt og Mads spillede hjerter
til esset og en lille spar, hvor næste hånd
lagde ♠8. Mads skulle nu gætte om han ville
gardere sig mod trumferne 4-1, eller om han
ville prøve at undgå den truende
rudertrumfning. Mads har muligvis troet han
allerede stod på tee-stedet, for han fandt det
store jern frem og kneb med ♠9. Den tabte
til bonden og der fulgte en rudertrumfning.
Og en dobbelt-bogey til Mads.

♠83/♥ - /♦KB94/♣EKDB1064
Så er man ligesom i gang med turneringen.
Stillingen efter første sektions slutning:
Dennis Koch-Palmund – Knud Harries 228
Otto Dahl – Michael Skov Jørgensen 173
Henrik Friis – Søren Larsen
158

Mads Grove fandt det store jern frem

DM for mixed par
af Henrik Kruse Petersen

120 forventningsfulde mixed par fra hele landet
indledte årets festival fredag kl. 14, hvor semifinalen blev fløjtet i gang, efter en kort velkomst til
Svendborg af byens borgmester. Forude lå 58 spil

		Vest / Ingen

			
# B9732
			
¤ 84
			
> DB9
			
< ET 2
# 5 4			
# ET 8
¤ T 7 			
¤ E3
> ET 7 6 4 2 µ
> 853
< 6 5 3			
< KB874
			
# KD6
			
¤ KDB9652
			
>K
			
< D9
vest

Thomas
Sivholm

Borgmester Lars Erik Hornemann bød os venligt
velkommen til Svendborg

i seedede grupper inden de 40 bedst placerede kan
indløse de attraktive billetter til weekendens finale. Det slagne felt må spille B-finalen, hvor der
dog også dystes om pengepræmier og guldpoint.
Lad os snuppe et par smagsprøver fra semifinalens bridgemæssige udfordringer:

2>
pas

nord

Johanne
Bilde Kofoed

pas
pas

øst

Anne Mette
Schaltz

pas
pas

syd

Mads
Eyde

4¤

Udspil: #4.
		Mads Eyde meldte den hårde hjertergame og
skulle nu forsøge at vinde den med spar ud til
esset. Mads lagde damen under esset og fik spar
igen, hvor han lagde lavt og tog stikket på bordet.
Spiller han trumf nu, truer der en spartrumfning
og en bet, så han spillede ruder til kongen og esset, idet det er svært for Vest at se, at det nu kun er

Mads Eyde, Anne Mette Schaltz, Johanne Bilde Kofoed og Thomas Sivholm hygger sig

trumf til esset og spar retur, der sætter kontrakten.
Aktuelt kom der ruder igen fra Vest og spilfører
kunne nu slippe af med #K og klørtaberen på, de
rejste rudere. Med +/-59 pr. spil, blev den meldte
og vundne game takseret til +43 til Nord/Syd.
		Det næste spil fik jeg vredet fra Tom Nørgaard,
som roste modstanderne for at gøre det svært for
ham i aftensektionens allerførste spil:
		Nord / Ingen

			
# KB
			
¤ K2
			
> DT 4 3
			
< T8762
# 8 7 6 2			
# D543
¤ T 5 3			
¤ DB9874
>7
µ		
>9
< E D B 9 4			
< 53
			
# ET 9
			
¤ E6
			
> EKB8652
			
<K
vest

Bente
Pedersen

		
3¤
pas

nord

Tom
Nørgaard

pas
4<
pas

1. Begge major. Svagt.

Udspil: ¤D.

øst

Christian
Uldal

2¤ 1
pas
pas

syd

Anita
Buus Thomsen

D
5>

Syds dobling var en Crowhurst-variant og viste
13-16 jævne eller 17+. Nord havde allerede et
problem efter 3¤ og valgte at melde 4<, hvor
3ut havde givet bonus. Efter makkers 5>, som
nu viste en stærk hånd og 17+, sad han der igen.
Det lød på meldingerne, som om begge hans majorkonger var galt placeret, og han valgte derfor
at passe til 5>. Det kunne han notere 420 for,
men den fornøjelse kostede -34, idet størstedelen
af feltet havde taget mange stik i 3ut og enkelte
havde meldt den oplagte 6>.
		Syd / Alle

			
# 8742
			
¤ K BT 2
			
> 65
			
< D73
# E B 9			
# T653
¤ 8 4 3			
¤ E97
> T 2		 µ
> DB43
< B 8 6 5 4			
< K9
			
# K D 						
			
¤ D65
			
> EK987
			
< ET 2
vest

Ole
Raulund

nord

Katrine
Martensen L.

øst

Tina
Ege

				
pas
1¤
pas
pas
pas
pas

Anita Buus Thomsen og Tom Nørgaard smiler på trods af de 34 skæve

syd

Anders
Sigsgaard

1>
2ut		

Maria Rahelt, Tina Ege og Ole Raulund diskuterer spil i sommervarmen

Udspil: <6.
		En af de regler begyndere lærer er at man skal
lægge højt i tredje hånd, når makker har inviteret.
Her viste det sig dog at Tina Eges bevidste forsyndelse mod den regel, fik spilfører til at sætte
modstanderne kort forkert.
		På den udspillede <6 lagde spilfører lavt og
Øst brugte kun <9, der blev stukket af 10’eren.
Syd prøvede nu at rejse hjerterfarven, men da
Øst-Vest faldt fra to gange opgav han den plan,
idet han ikke troede der var en indkomst i bordet.

Så var det tid til at teste ruderne, men de sad ikke
pænt, og i farten røg der en spar af fra bordet, så
da spillet var slut måtte Syd notere en bet, idet
modstanderne fik to ruder, tre spar- og et hjerterstik. Én ned kostede -11, hvilket var forholdsvis
billigt for Nord-Syd , idet mange havde været i
3ut med en eller to beter til følge.
		Semifinalen sluttede først kort før bulletinens
deadline (og min sengetid), så tjek selv slutresultatet bagerst i denne bulletin, og se evt. flere
detaljer om spillene på www.bridgefestival.dk

Bridgefonden
BRIDGEFONDEN afholder for 3. gang bronzeturnering som
en del af festivalen. I år onsdag den 8. juli kl. 19 i Svendborg
Idrætscenter.

Bridgefonden er optaget af, at hjælpe børn og unge mennesker
i gang med at spille bridge. Vi ved jo, at det er sjovt og udfordrende, og vi vil gerne gøre bridge til en livslang interesse.

Er du involveret i et relevant projekt, send i god tid en kort ansøgning med beskrivelse af projektet og et budget til Bridgefonden.
Bridgefondens midler kommer primært fra bridgespillere, der har haft glæde af
bridgen gennem livet.

Generøse sponsorer bl.a. SparNord Svendborg, Nordfyns Finans, BridgeCompany
og Brandts har doneret midler og præmier til at skærpe opmærksomheden om
Bridgefonden. Vi håber rigtig mange deltager i turneringen og også tegner sig for
et frivilligt bidrag på minimum 200 kr til Bridgefonden. Vi har mange flotte præmier, som vi trækker lod om blandt bidragsyderne inden aftenen er slut. Og så har
vi fået doneret brød til kaffen fra ”Kræs for Smag” som vi alle kan nyde i pausen.
Læs mere om BRIDGEFONDEN på fondens hjemmeside www.bridgefonden.dk
og mød op til BRIDGEFONDENS bronzeturnering

Festivalens sponsorer (1)
af Flemming Bøgh-Sørensen

De kommende 10 dage vil flere end 2.000
bridgespillere deltage i en eller flere af de mange
turneringer her på festivalen. En række både
gamle og nye sponsorer har medvirket til, at det
kan lade sig gøre. Vi har både generelle sponsorer, turneringssponsorer og præmiesponsorer.
Præmierne fordeles ved lodtrækning blandt alle
deltagere, så bliv til præmieoverrækkelsen og
klap af vinderne, også selvom du ikke selv har
klaret dig så godt. Måske er du i stedet heldig!
		Husk at støtte sponsorerne _ de støtter dig!

Udvikling Fyn er ejet af fem fynske kommuner.
Udvikling Fyn og Svendborg kommune har
sammen sørget for, at vi kan bruge Svendborg
Idrætscenter uden beregning. Desuden hjælper
kommunen og Udvikling Fyn os på en lang
række andre måder. Uden denne hjælp og støtte
er det tvivlsomt, om festivalen var kommet til
Svendborg.

Svendborg Turistforening støtter festivalen
med 10.000 kroner. Har du lyst til at se og
opleve byen og omgivelserne, kan du tjekke
turistforeningens stand på spillestedet eller på
Centrumpladsen 4.

Shopping Svendborg støttet ligeledes med
10.000 kroner. Tjek byens forretninger _ der er
udsalg!

Beværterforeningen for Svendborg og omegn
af 1884 støtter med 5.000 kroner. Svendborg har
et væld af restauranter, barer og værtshuse, så
det skulle være muligt at finde noget, der passer
i din smag!

Vinoble er sponsor for den stadigt mere populære holdturnering mandag og tirsdag (og nu
onsdag med for de fire bedste hold). Allerede i
2010 var den med 52 deltagende hold den største holdturnering spillet på ét sted i Danmark
nogensinde. Siden da er rekorden slået hvert år,
og her fem år senere er turneringen tredoblet! I
skrivende stund er der 149 tilmeldte hold.
		Det er Peter Schaltz, der står bag vinfirmaet
Vinoble, der har 30 forhandlere landet over.
Hvis du ikke allerede ved, hvor din nærmeste
Vinoble-vinhandler ligger, kan du finde den
på vinoble.dk, hvor du også kan gøre en god
handel direkte over nettet med levering på din
hjemadresse.

FYNSKE BANK er opstået ved en fusion af
Vestfynsk Bank og Svendborg Sparekasse.
Derfor var det oplagt for FYNSKE BANK at
benytte lejligheden til at slå det nye navn fast i
forbindelse med bridgefestivalen sidste år. De er
med igen i år som sponsor for sølvturneringen
lørdag den 4. juli.

Bridge+Dealer er det nye navn for BridgeSpinner, som også var med som sponsor sidste
år. Siden da har Bridge+Dealeren været brugt
på Copenhagen Bridge Invitational. I år har
vi aftalt med BridgeCompany, som står bag
konceptet Bridge+More, som Bridge+Dealeren
er en del af, at de kører de fem sølvturneringer
fra lørdag den 4. juli til onsdag den 8. juli for
os. Bridge+Dealeren står midt på bordet og
giver kort. Den opsamler også den rækkefølge,
kortene bliver spillet i - så vi skal huske ikke at
blande kortene, inden vi lægger dem tilbage i
Bridge+Dealeren! De opsamlede data gør det
muligt at analysere de hænder, man har spillet.
Ja, den kan i virkeligheden rigtig meget! Det
har taget nogle år at komme så langt, men nu
er den klar til, at du kan prøve den i en rigtig
turnering eller få den demonstreret i foyer’en.
BridgeCompany regner med at kunne sælge
Bridge+Dealeren via DBf ’s Bridgebutikken
til både klubber og private fra den kommende
sæsons begyndelse.

Gastropub Børsen er et spisested, der lægger
vægt på at bruge friske råvarer og give kunden
en god oplevelse hver gang. Gastropub Børsen ligger på Gerritsgade 31 og er sponsor for
bronzeturneringen onsdag kl. 10.30. Se www.
borsenbar.dk

Citronen er både en restaurant og et spillested
med live musik fredag og lørdag. Citronen, der
ligger Brogade 33, sponserer to gavekort. Det
ene er på spil i bronzeturneringen lørdag aften
den 4. juli, mens det andet udloddes blandt
deltagerne i lynbridgen tirsdag aften. Tjek selv
www.citronen.dk

Hotel Ærø er Svendborgs hyggeligste hotel. Det
ligger nede ved havnen og er virkelig i den gode
gamle stil. Der ligger også en restaurant lige
inde ved siden af (Restaurant Ærø). Hotel Ærø
sponserer et weekendophold for to, som er på
spil i bronzeturneringen søndag aften den 5. juli.

Reinholdt Bridge drives af Christian Reinholdt.
Ud over at være en bridgeklub er det også Danmarks største udbyder af bridgerejser. Se annoncerne for Reinholdt Bridge på bagsiden af
Dansk Bridge eller i festivalbulletinen. Reinholdt
Bridge sponserer to bridgerejser. Bridgerejsen
til Polen er på spil i bronzeturneringen søndag
den 5. juli kl. 10.30, og bridgerejsen til Alicante
(Hotel Lucentum) udloddes blandt deltagerne
i sølvturneringen fredag den 10. juli. Kig forbi
Reinholdt Bridge’s stand i foyeren.

VindroseGO står bag polferries, der sejler fra
Ystad til Swinoujscie. De fragter dig gratis til og
fra Polen, hvis du vinder opholdet på Hotel New
Skanpol i sølvturneringen lørdag den 11. juli.

Best Western Hotel Svendborg er også med for
tredje år i træk. Hotellet var meget aktivt medvirkende til at få bridgefestivalen flyttet til Svendborg i 2014. Hotellet på Centrumpladsen råder
over 135 værelser og en virkelig god restaurant
foruden konferencefaciliteter. Hotellet giver DBf
rabat på overnatninger både for festivalstaben og
festivaldeltagere.

Hotel New Skanpol er et danskejet hotel beliggende i den hyggelige kurby Kołobrzeg (udtales
noget i retning af ”Kåw-åb-sæg” med tryk på
første stavelse). Byen har 45.000 indbyggere, og
som navnet antyder ligger byen ved den polske
Østersøkyst (koło betyder ved og brzeg betyder
kyst). Hotel New Skanpol er med som sponsor
for tredje år i træk, igen i år med en lodtrækningspræmie om et ophold for to personer, som
er på spil i sølvturneringen lørdag den 11. juli.

Anja Winther hudpleje klinik er Svendborgs
ældste hudplejeklinik. Anja Winther tilbyder
hudpleje og afstressende behandlinger i rolige
omgivelser få minutters kørsel fra Svendborg
Idrætscenter. Se http://www.anja-winther.dk/.
Anja Winther sponserer bronzeturneringen
mandag aften.
(Sponsoromtalerne fortsættes i morgen)

Dagens program

Lørdag den 4. juli
08.30 _ 14.30 Bridge/Golf (golf)			
09.00 _ 18.00 Kursus: BridgeCentral			
09.30 _ 19.00 DM Mixed par				
10.00 _ 16.45 Fynske Bank Sølv
		
13.00 _ 17.30 Bronze parturnering nr. 2			
13.00 _ 22.00 Juniorcamp 				
18.00 _ 23.00 Bridge/Golf (bridge)				
19.00 - 23.30 Bronze parturnering nr. 3			

Svendborg
Hotel Svendborg
Idrætshallen
SG-hallen
SG-hallen
Udsigten
Studiet
SG-hallen

DM Mixed par
Semifinaleresultater
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40

Leise Hemberg - Rico Hemberg
Rikke Christiansen - Nils Mønsted
Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg
Lotte Skaanning - Henrik Frydenlund
Trine Dahl - Flemming Dahl
Bjørg Houmøller - Lauge Schäffer
Karin Birkedal - Peter Boel Nielsen
Dorthe Schaltz - Peter Schaltz
Kirsten Simonsen - Torben Ebbesen
Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg
Lene Rask Jepsen - Morten Jepsen
Signe Buus Thomsen - Martin Juhl
Bente Bo Christensen - Lasse Bo Krefeld
Karin Risom - Michael Hvass Miller
Annette Bjørn Jensen - Michael Ankersen
Ole Raulund - Tina Ege
Johanne Bilde Kofoed - Mads Eyde
Lise Kristensen - Per Nielsen
Eva Ricard - Karsten Vinther
Pia Knak Jacobsen - Steen Jacobsen
Lise Reimann - Palle Reimann
Helle Simon Elbro - Henrik Rübner-Petersen
Nell Rindahl - Niels Lund
Katrine Martensen Larsen - Anders Sigsgaard
Kate Reiter - Erik Lund
Anne Thule - Olof Malmros
Inga Dalgaard - Anders Mølvig
Helle Rasmussen - Jesper Dall
Bodil Haag - Flemming Haag
Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard
Charlotte Juhl - Peter Kjer
Lise Mikkelsen - Tommy Hansen
Camilla Bo Krefeld - Michael Krefeld
Bente Mørch-Lassen - Sven Horsten
Anne Mette R Schaltz - Thomas Sønderby Sivholm
Lea Troels Møller Pedersen - Lars Peter Damgaard
Susan Just Olesen - Kim Nørgaard Nielsen
Karin Kjeldsen - Henrik Demant
Ingrid Hedevang - Uffe Pedersen
Nadia Bekkouche - Kell Krogh
Maria Rahelt - Anders Hagen

865
713
706
662
569
549
545
507
502
473
472
454
453
449
416
406
393
375
374
371
340
329
316
309
299
285
278
277
275
274
270
266
262
235
233
215
214
213
208
201
201

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Sonja Holmgaard - Jørgen Madsen
Helle Krogh - Jonas Houmøller
Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
Anita Buus Thomsen - Tom Nørgaard
Thordis Skjernaa - Børge Nielsen
Else Andersen - Erling Andersen
Inger Mortensen - Hans Jørgen Mortensen
Hanne Hartmann - Jess Jensen
Pia Larsen - Jan Petersen
John Ohmeyer - Mercedes Ohmeyer
Winni Simonsen - Flemming Jørgensen
Helle Haas - Lars Kirkegaard Nielsen
Ninnie Gøttsche Hansen - Lars Møller Sørensen
Susanne Nielsen - Leif Aas Andersen
Bente Christensen - Thomas Mørkeberg
Rikke Jørgensen - Nis Rasmussen
Sonja Buchardt - Peter Buchardt
Tove Nørgaard Pedersen - Holger Christensen
Ginette Blansjaar - Erik Christensen

196
171
160
151
140
135
129
128
127
121
118
113
81
71
63
54
49
32
31

61
62
63
64
65
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen
Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg
Ellen Nielsen - Jørgen Røhl
Inge Keiser - Peter Enevoldsen
Tine Thisted Binder - Jakob Binder
Mona Grethe Olesen - Henning Pedersen
Åse Duebæck - Henning V. Mikkelsen
Birthe Agersnap - Erik Agersnap
Ingelise Andreasen - Otto Rump
Anne Grete Svare - Preben Jakobsen
Yvonne Løvschall - Jens Kristian Nielsen
Lisbeth Sørensen - Chr Hejlesen
Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer
Sonja Beck - Lars Underbjerg
Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen
Bente Pedersen - Christian Uldal
Birthe Kjær Larsen - Erik Fjord Pedersen
Janne Bøgh - Jesper Seidelin Bøgh
Mariane Ottesen - Morten Jespersen
Peter Gallmayer - Mette Koefoed
Jan Rode Pedersen - Mona Ardal Christensen
Tine Lind - Mogens Müller
Jette Brinck-Lund - Knud Jørgensen
Ingerid Bach Hansen - Erik Udsen
Ruth Harkjær - Steen Yde Christensen
Pia Nielsen Jensen - Morten Rasmussen Bune
Kirsten Bræstrup - Michael Rübner-Petersen
Elsebeth Olsen - Jes Sundstrøm Brabrand
Rikke Capion Justesen - Tobias Hinz Nielsen
Kirsten Nybroe - Søren Fischer
Lilli-Ann Nielsen - Carsten Lysdahl
Helle Skov - Jesper Kragh
Hanne Munk Petersen - Jørn Gissemann Larsen
Inge Lind Sørensen - Mogens Pedersen
Ady Kjærsgaard Korsholm - Lars Korsholm
Dagny Lundgaard - Carl Erik Møller
Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen
Lea Rottbøll - Ole Beltoft
Jytte Dahl - Knud Breum Sørensen
Hanne Nygaard - Johs. Christensen

30
26
11
-10
-16
-16
-20
-43
-51
-59
-62
-63
-67
-75
-95
-95
-114
-128
-133
-135
-153
-164
-168
-175
-179
-214
-216
-218
-224
-225
-232
-245
-248
-255
-281
-289
-299
-305
-312
-329

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Tina Gynther - Flemming Bybjerg
Lisbeth Bentsen - Jørgen Bentsen
Anne Mette Staugaard - Asger Paaske
Karin Korup - Klaus Seiding Hansen
Grethe Christoffersen - Arne Christoffersen
Ruth Vesth - Henning Vesth
Ingelise Samuelsen - Peter Johansen
Mette Prior - Niels Hagemann
Lissy Kristiansen - Niels Bræmer
Elin Oris Larsen - Finn Pedersen
Jannie Halberg Lassen - Thyge Petersen
Lisbeth Vinberg Engel - Niels Jørgen Engel
Jonna Hesselhøj - Claus Klewe
Sarah Basnov - Steven Sidelmann Basnov
Kirsten Struve - Henning Druedal
Karin Thomsen - Frans Kappel Øvre
Anne Skov - Niels Fensbo
Lena Nielsen - Benny Hansen
Grethe Andersen - Jens Peder Jensen
Lone Ulrik Jørgensen - Jens Jørgensen

-337
-370
-371
-375
-391
-405
-499
-502
-531
-561
-571
-624
-643
-670
-745
-772
-801
-826
-961
-1001

