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Mixedpar, bridge-golf og juniorcamp ...

Festivalen er nu i fuld gang, og ovenstående aktiviteter er lige nu hovedbegivenhederne, men der
sker dog mange andre spændende ting i alle hjørnerne af det fine center her i Svendborg.

I mixedfinalerne er man nået ca. halvvejs, og i A-gruppen er det Dorthe og Peter Schaltz, der har
bragt sig i spidsen med 242 foran Leise og Rico Hemberg 225 og Signe Buus Thomsen_Martin Juhl
på 219. En indbyrdes runde på +29 i Schaltz’ernes favør i lørdagens allersidste runde fik de to forreste par til at bytte plads.
I B-gruppen er det Anita Buus-Thomsen og Tom Nørgaard med 529, der fører foran Susanne Buus
Thomsen_Claus Lund 419 og Winni Simonsen_Flemming Jørgensen 408. Søndag kan vi så hylde
vinderne omkring kl. 17.
I bridge/golfen mangler man nu kun en formiddagstur på golfbanen, og vejret ser i den grad ud
til at være med de 44 par, der dyster i de kombinerede discipliner. Turneringen afsluttes søndag
eftermiddag.
Som du kan se nedenfor er centret også indvaderet af en flok energiske unge mennesker, hvoraf en
del af dem aldrig har prøvet at spille bridge før, men det får de nu chancen for på juniorcampen,
hvor der også plads til masser af hygge og sociale aktiviteter for de unge.

Udover alt dette er der nu fart på sideturneringerne, der er kurser i BridgeMate og BridgeCentral samt
søndag kl. 14 en bridge-intro, hvor alle er velkomne til at stifte bekendtskab med vores herlige spil.

Spænding i mixen
af Henrik Kruse Petersen

Mixedparfeltet er nu delt i to grupper, hvor
man i A-finalen selvfølgelig dyster om DMmedaljerne, hvorimod man i B-gruppen må
”nøjes” med at kæmpe om pengepræmier og
guldpoint.
		Vi skal selvfølgelig se nogle mixedspil, og jeg
har derfor bedt de tre par, som forbedrede deres
handicapscore mest i kvalen om at give mig et
spil.
Du skal spille ud!
Nr. 3 på hitlisten var Lotte Skaaning-Norris_
Henrik Fydenlund, som sænkede deres handicap
med 1,63, og af dem fik jeg et fikst lille udspil
fra kvalen:

Frydenlund fandt et snedigt udspil

Øst åbnede med 1ut, og Syd skulle nu finde et
udspil.
		Hvad havde du mon fundet på?
		Henrik Frydenlund valgte en snedig >B, og
da spilfører dykkede den, i håb om en blokade af
farven, fik Syd fem ruderstik til en start. Senere
indkasserede de to stik mere og kunne notere en
bet til spilfører og +28 til Nord-Syd.

Doblede danmarksmestre
Nr. 2 på kvalens handicaphitliste var Charlotte
Juhl_Peter Kjer, som sænkede deres handicap
med hele 1,76 og flot kom med i A-finalen. Det er
noget af en bedrift, idet de begge har holdt ca. 18
års bridgepause, inden de for et par år genoptog
spillet igen.
		Som en kuriøsitet kan det nævnes at Peter
kun har 1 mesterpoint og Charlotte har 2, og
jeg spottede dem i en runde i finalen mod
de flerfoldige DM-vindere, Dorthe og Peter
Schaltz, som har ca. 7.500 mp tilsammen!
En så imponerende sum er som bekendt ikke
altid er en garanti for succes i det enkelte spil
i en parturnering, men selvfølgelig er det en
særdeles god ballast på den lange bane i en lang
og krævende finale, hvor de urutinerede par
ofte går ”sukkerkolde” til sidst, når kræfter og
koncentration langsomt slipper op.

Charlotte Juhl, Dorthe Schaltz, Peter Kjer og Peter Schaltz dyster i mixedfinalen

Runden indeholdt to ligespil og så kom denne
giftige sag på bordet:

Meldingerne gik således, hvor 1ut viser 12_14:
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var også dem der i fin stil vandt mixedkvalen,
og som i skrivende stund fører finalefeltet an,
nemlig ægteparret Leise og Rico Hemberg. Rico
spiller i 1. division normalt sammen med Jesper
Dall, og da jeg pludselig så dem sidde side om
side som modstandere i mixedfinalen, blev min
nysgerrighed vakt. Var det mon ”hadets kamp”,
hvor man endelig skulle afgøre, hvem der er den
bedste spiller i det rutinerede divisionspar?
		Lidt skuffet måtte jeg konstatere, at det
foregik på gemytlig vis, og at runden endte med
kedelige +4 til Hembergerne. Da jeg kiggede
nærmere på spillene, var der dog alligevel
smæk for skillingen, idet selvom 1. spil var en
lidt kedelig 3ut, der gav +7 til Leise og Rico, så
pludselig kom to lidt hidsige spil der gav +15 og
-18 hvilket er tæt på top/bund, der er +/- 19.
		Du får dem begge to, og det første så således ud:

Peter
Kjer

D

Udspillet gik til dame og konge, hvorefter Nord
trak >E og gav makker en trumfning. <8 retur
blev dykket på bordet, og Nord lagde <9 som
spilfører stak med damen. Hjerter til lille, 9’eren
og bonden bragte Nord ind, og hun skiftede til
#7, som blev dækket af dame, konge og es. ¤D
tog Nord med kongen og spillede <K, som fik lov
til at holde stik. #B blev trukket, og Syd skulle
også have for trumf es, hvilket gav 8 stik ialt til
Juhl_Kjer, og de 500 ind var en ren top.

Hadets kamp
Det par der sluttede øverst på min lille
handicaphitliste med en forbedring på flotte 1,82
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Helle Rasmussen, Rico Hemberg, Jesper Dall og Leise Hemberg i ”hadets kamp”

Syds lidt passive pas i 1. hånd gjorde muligvis
lettere for Øst-Vest at finde udgangen, hvor
mange havde stillet sig tilfreds med et delspil.
		Selve spillet var der ikke så meget i. Spilfører
afgav to hjerter- og et klørstik, og de 620 var som
sagt +15 værd så Hembergerne var foran med 22
inden det sidste spil i runden:
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1. Lover 4.farve i hjerter.
2. Sparstøtte.

Udspil: ¤K.
		Leise i vest doblede forståeligt nok 6#, idet
hun med #EB og et ”sikkert” udspil fra ¤KD
over for makkers åbning selvfølgelig forventede
at sætte kontrakten. Det kunne også lade sig gøre
med klør ud, men efter hjerterudspillet kunne
denne farve rejses til klørafkast, og rudertaberne
trumfes på bordet, så det blev til 12 stik til NordSyd og 1660. Det var en delt top til +18, og
med det sluttede en ”kedelig” middelrunde med
samlet +4 til Hembergerne.
		Stillingen i mixed-finalerne kan som sædvanligt ses bagerst i denne bulletin og på bridge.dk

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

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

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

Principperne bag bridgelovene – 2
(Eller i hvert fald nogle af dem)

Fortsat fra i går
Af Ole Berg Kristensen

Ond tro og uheld
Selvom princippet ikke er nævnt i lovene, så
er det min overbevisning at lovene er
gennemsyret af det. Det gælder fx ved
kulørsvigtsreglerne, der er ganske hårde. Og
så er §23 nærmest defineret ved princippet
(min fremhævelse):

Kan man være ”for dygtig” eller ”for dårlig”
til en melding?
Det må være nærliggende at stille
spørgsmålet, når jeg i går beskrev at en
melding var ulovlig for alle i 3. division. Vil
det så sige, at man kan forestille sig, at
meldingen er lovlig for en 1. divisionsspiller?
Eller en serie 2-spiller?

”Når som helst turneringslederen mener, at
en fejlende på det tidspunkt, hvor den
pågældende begik en uregelmæssighed,
kunne have været klar over, at
uregelmæssigheden ville være tilbøjelig til at
skade den ikke-fejlende side, ...”
Uden at gå i dybden med §23, så kan man
klart ud af sprogbruget se, at TL skal vurdere
ens uanset om han mener at spilleren er i
ond tro, eller at spilleren har fejlet ved et
uheld. Det er også i overensstemmelse med
princippet om at man bedømmer situationer
og ikke personer. Det kunne hurtigt blive ret
ubehageligt, hvis TL’er skulle til at vandelsvurdere spillerne, således at nogle måtte
noget, fordi man anså dem for ærlige og
retskafne, mens andre ikke måtte, fordi man
måske var mere i tvivl.
Eksemplet på justeret score her i artiklen kan
illustrere det godt: Tænk hvis både Per og
Poul sagde: ”Jeg havde planlagt 4♠, da jeg
meldte 3♥, det var bare for at narre
udspilleren.” Hvis man så, som TL, siger ”Per
må godt, Poul må ikke.”, så har jeg ikke svært
ved at forestille mig hvor krænket Poul ville
føle sig. Så er det trods alt bedre at sige til
Per:
4♠ er ulovlig for alle, og derfor også ulovlig
for dig.

Ja, det kan man godt. Og sådan må det
nødvendigvis være, hvis lovene skal hænge
sammen.
Det er ikke optimalt, men det er en lille pris vi
må betale for at have nogle effektive love.
Og så urimeligt er det heller ikke. Hvorfor
skulle en 3.divisionsspiller have lov til at
melde en ”tossemelding” som kun en
begynder ville melde, når vedkommende
samtidig har modtaget ubeføjede oplysninger
om at meldingen er lukrativ?

Svaret på spørgsmålet fra i går
Svaret er, at TL skal dømme at spilfører får
alle stikkene.
Hvorfor nu det? Jo, når en spiller lægger ned
for rest, så ophører spillet. Det er slut. Slut.
Og kan ikke genoptages. Så da Øst sagde:
”Jeg vil godt lige se dem spillet.”, begik han
en uregelmæssighed. Uregelmæssigheden vil
normalt ikke blive straffet, men eventuelle
fordele
Øst måtte have fået
af
uregelmæssigheden skal annulleres.
TL skal gå tilbage til det tidspunkt hvor der
blev lagt ned for rest. TL skal dømme Syd til
at spille skødesløst, men ikke fornuftstridigt.
Og det er fornuftstridigt ikke at tage ♦E fra
bordet, og det er fornuftsstridigt at svigte
kulør.
Er det så retfærdigt, at Syd her sådan set har
”fået hjælp” af TL til ikke at begå kulørsvigt.
Jeg kan selvfølgelig ikke give et kategorisk
svar på dette, men jeg finder det retfærdigt.
Min primære grund til dette er, at det ikke
kan udnyttes spekulativt. En spiller vil aldrig
være i stand til, med fordel, at lægge denne
plan: ”Jeg kan ikke overskue spillet, så jeg
lægger ned uden plan og håber på det
bedste.” Hvis man overhovedet er
opmærksom på et problem i spillet, så vil
man være bedre stillet ved selv at spille
videre.
Ser man på det aktuelle spil, så virker det
også nærliggende at tro at Syd har kunnet
overskue spillet, men er blevet befippet da
kravet om rest blev betvivlet.
Så jo, når man lægger ned for rest er man
beskyttet mod at lave kulørsvigt. (Ligesom
man er beskyttet mod at gribe galt, tabe et
kort, have overset et kort eller lignende.) Og
man er beskyttet uanset om man angiver
spilleplan eller ej. Set over umådelig mange
spil, vil der så også være enkelte spillere der
får tildelt rest, selvom de ville have svigtet
kulør, eller lignende, hvis kravet havde været,
at alle hænder skulle spilles helt ud.

Hvis man stadig finder det urimeligt, så må
man trøste sig med, at problematikken er ret
sjælden.

Og hvis man indførte, at der ved nedlæggelse
for rest skulle indgå i betragtningerne, at
spilleren kunne svigte kulør eller lignende, så
tror jeg hurtigt folk ville holde op med at
lægge ned for rest. Og så skulle vi, helt
unødvendigt, sidde og spille alle mulige
kedelige hænder til helt bunds.

Festivalhistorier
af Henrik Kruse Petersen

Kuldebølge på vej?
Lige uden for centret faldt jeg over dette skilt, og
tænkte , at nogen ved noget om sommervejret, som
jeg ikke er informeret om. Virker det ikke som om
de er lidt pivede her i Svendborg, hvis de fryser
når det er 25-30 grader, og hvad mon de vil skilte
med, når det så bliver vinter?

Store forventninger
Brian Skjønnemann og Annette Rosthøj er sommerbridgemakkere og venter sig begge, som man
kan se på billedet, meget af dette makkerskab.
Brians gode form skyldes vist primært de dejlige
kolde fadøl, og Annette påstår hårdnakket, at hun
skal have tvillinger om seks uger.

Bridgebio

Gå i bridgebio hver dag.
Det er gratis og lærerigt.
Klik ind på www.bridge.dk

Smart maskine
Den tidligere så sagnomspundne maskine kaldet
Bridgespinner er nu i fuld vigør her på festivalen,
idet Bridge+More, som de vist nu kalder dimsen,
bliver brugt i hele fem sølvturneringer. Hvis du
har lyst til at prøve at spille med denne smarte
tingest, der kun skal bruge to spil kort pr. bord,
så har alle mulighed for det ved stille til start i en
kommende sølvturnering. Eneste begrænsning
er, at der kun er plads til max 36 par i disse turneringer, men det har ikke været noget problem
indtil videre. Først til mølle-princippet gælder
dog fremover. På fotoet ses elitespilleren Signe
Buus Thomsen i gang med at hjælpe sølvdeltagerne med at få lokket kortene ud af maskinen.

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

Junior-Camp
af Ole Berg Kristensen

Igen-igen

Line, 8 år:

Vanen tro er der en Junior-camp i forbindelse
med Bridgefestivalen, og den benhårde
redaktør beordrede mig til at skrive en artikel
om det.

Næsten hele in familie spiller bridge, og dette
er min fjerde Junior-camp, hvor jeg for første
gang skal spille efter de helt rigtige regler.
Min storesøster spiller bridge og siger at det
er rigtigt sjovt.

Jeg indfandt mig i lokalet, og fik straks øje på
et bord, hvor fire meget unge piger sad og
hyggede sig. De var alle relativt nye i
Bridgesammenhæng, og havde åbenbart ikke
lært at skændes endnu. ☺ Men der var nogle
ting de allerede havde lært:
”Makker, jeg har set dine kort, og jeg er ikke
tilfredse med dem.”
”Jeg håber at vi får noget ordentlig mad, i
stedet for det der vi fik i går.”

Mathilde, 9 år:
Jeg er veninde med Lea, der har spurgt om
jeg ville med. Der er ingen i min familie der
spiller bridge, men jeg synes det er rigtigt
sjovt, fordi det ikke er noget let spil.
Interviewet er ved at være forbi, og de unge
damer skal videre, de vil en tur i pomfritgraven. For mig lyder det en tvivlsom grillbar,
men det er åbenbart en slags mellemting
mellem et gymnastikredskab og en legeplads.

Selvom spillet gik lidt langsomt, så var det
tydeligt at de fire unge piger nød hinandens
selskab og legen med kortene. Og da jeg bad
dem om et kort interview stillede de alle
beredvilligt op.

Inden de farer af sted gør de dog noget
mange voksne bridgespillere kunne lære
noget af:

Olivia, 10 år:

”Vi skal lige huske at rydde op efter os.” ”Ja,
skraldespanden står derovre, jeg tager det
der ligger her.”

Junior-camp er mega-sjovt. Jeg har spillet det
i skolen, og min pap-farmor og farfar spiller
bridge. Det var min pap-farmor derspurgte
om jeg ikke ville med på Junior-Camp.
Lea, 9 år:
Mine forældre, alle mine bedsteforældre og
mine storebrødre spiller bridge. Mine
forældre forslog mig at tage på Junior-camp,
og det har været rigtigt sjovt.

Line, Olivia, Lea og Mathilde

En Junior-camp

Vest/Alle

DBf holder omkring fire Junior-camps hvert
år. En Camp starter normalt lørdag
eftermiddag og slutter søndag aften. Ca. 70%
af tiden bliver brugt til bridge og ca. 30% af
tiden til andre aktiviteter; badning, sport, leg
og lignende. En Junior-camp er for børn i alle
aldre, og på denne er der børn/unge i alderen
fra 8 til 18 år.

♠ 865
♥ DB2
♦ K9642
♣ 43

♠9
♥ E9
♦ EDT7
♣ EDT852
♠ KB72
♥ 7643
♦ B8
♣ K96
♠ EDT43
♥ KT85
♦ 53
♣ B7

Vest

Nord

Lars

Når der er undervisning er der to
begynderborde og 3 borde for let øvede. Der
er to ”rigtige” voksne, der har det
overordnede ansvar for campen, og syv
erfarne juniorer der hjælper til med
undervisning og meget andet. Tallene
varierer lidt fra camp til camp.
Der bliver undervist efter det fællesnordiske
system Nordisk Standard, og svarers anden
melding er altid på repertoiret.
En Junior-camp indeholder normalt også en
rigtig turnering, hvor alle regler er i kraft, og
hvor den eneste hjælp er det der er absolut
nødvendigt for at turneringen kan køre.

Pas
Pas
Pas

Øst

Syd

Jonathan

1♣
2♦2
3♣
Pas

Pas
Pas
Pas
Pas

2♣1
2♠3
3ut

Udspil: ♦4
1: Begge major og 10+
2: Relæ, udgangskrav
3: Bedste major
Udspillet gik over 10’eren til bonden, og
Jonathan skiftede til hjerter. Spilfører tog den
på kongen og kneb i klør, der tabte til
kongen. En ny hjerter gik til esset og spilfører
tog sine klørstik. Lars og Jonathan kastede
rigtigt af, og undgik begge at blotte sig. Af
frygt for at gå ned turde spilfører hverken
knibe i ruder eller spar, og fik kun 9 stik
hvilket var langt over middel til Lars og
Jonathan.

På egne ben
To af deltagerne i Junior-campen, Lars
Jensen og Jonathan Wenzel Pedersen har
valgt at prøve kræfter i en rigtig turnering. Vi
skal se de to unge mænd i modspil:

Lars er fra Sønderjylland og Jonathan fra
København. De har kun spillet et år hver, og
de er ikke faste makkere. Og godt nok fik
spilfører fumlet lidt undervejs, men det
trækker ikke fra det fine modspil. Og når man
presser sine modstandere, så laver de altså
fejl en gang imellem.

Festivalens sponsorer (2)
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!

Hotel Falster har 68 værelser på hotellet i det
charmerende Nykøbing ved Guldborgsund. Den
gamle danske konge Erik af Pommern forærede
i 1419 noget jord i Nykøbing til franciskanermunke, der byggede en kirke og et kloster på
stedet. Og dermed har vi en slags forbindelse
til en anden af vores sponsorer, idet Kołobrzeg
ligger i Pommern. Hotel Falster sponserer et
gavekort til en heldig deltager i sølvturneringen
søndag den 12. juli.

Danhostel byder på byens billigste overnatning
og ligger tilmed tættest på Svendborg Idrætscenter. Du bliver overrasket over den høje kvalitet
af både værelser og morgenbord! Danhostel
sponserer to gange weekendophold for to. De
er på spil i bronzeturneringerne fredag den 10.
juli og søndag den 12. juli, begge dage kl. 10.30.

Hotel Troense ligger i meget idylliske omgivelser i en gammel skipperby lige ovre på den
anden side af broen til Tåsinge, kun 10 minutters kørsel fra Svendborg Idrætscenter. Hvis du
ikke allerede har booket dig ind, kan du besøge
hotellets restaurant, der har udsigt ud over Svendborgsund. Køkkenet har åbent dagligt fra 12 til
21. Hotellet sponserer sølvturneringen onsdag
OG et weekendophold for to, som bliver uddelt
blandt deltagerne i torsdagens guldturnering OG
et kæresteophold (for to!), som du kan vinde,
hvis du spiller med i bronzeturneringen fredag
aften den 10. juli.

Hotel Christiansminde er både hotel, restaurant
og konferencecenter med en fantastisk beliggenhed lige ned til Svendborgsund mindre end
10 minutters kørsel fra Svendborg Idrætscenter.
Start dagen med en tur i vandet, gå en tur i den
dejlige natur eller nyd et glas vin i restauranten
eller på jeres egen balkon / terrasse, når dagens
bridge er færdig. Christiansminde sponserer
bronzeturneringen mandag kl. 10.30.

Bridgefonden er begyndt at uddele legater.
De to første projekter, der har nydt godt af en
donation fra Bridgefonden, har begge været
til fordel for juniorer. Bridgefonden sponserer
bronzeturneringen onsdag aften, hvor du også får
mulighed for at støtte fonden med 200 kroner.
Bridgefonden har fået en række sponsorer, der
gør det muligt at trække lod mellem alle, der på
aftenen donerer mindst 200 kroner til fonden, så
du ”risikerer” at vinde op til 3.000 kroner! Har
du råd til at lade være?
		Bronzeturneringen er åben for alle, uanset om
du vil donere til Bridgefonden eller ej. ”Kræs
for smag” sørger for lidt lækkert blødt brød til
alle i kaffepausen, så kom og vær med! Har du
andre planer onsdag aften, kan du også komme
af med din donation i informationen i løbet af
ugen. Se særskilt annonce for Bridgefonden her
i bulletinen.

Restaurant Svendborgsund er en af landets
ældste restauranter. Den ligger nede ved havnen
og hylder de gode gamle danske køkkentraditioner. Er du til wienerschnitzler, stegt flæsk med
persillesovs, sild eller stjerneskud, så er Svendborgsund absolut et besøg værd. Svendborgsund
sponserer bronzeturneringen tirsdag kl. 10.30.

Husk at støtte sponsorerne _
de støtter dig!

Riis Rejser har siden 1973 arrangeret rejser med
fly eller bus for titusindvis af glade rejsegæster.
Du kan komme på rundrejser, storbyferie eller
musikrejse. Men måske skal det være en bridgerejse? Tjek annoncer i Dansk Bridge. Riis Rejser
sponserer et rejsegavekort på 2.000 kroner, som
er på spil i bronzeturneringen lørdag den 11. juli
kl. 10.30.

Triton Rejser ApS

Triton Rejser er både fornemme krydstogter på
fjerne kyster og mere overkommelige busrejser
til Bratislava. Tjek annoncer i Dansk Bridge!
Triton Rejser sponserer bronzeturneringen tirsdag aften.

Hotel Søpark ligger i Maribo og er en del af
Milling Hotels. Hotellet lige ned til Søndersø
har 109 lyse værelser, en dejlig restaurant, barområde og en hyggelig pejsestue. Hotel Søpark
sponserer en overnatning for to, som er på spil i
sølvturneringen mandag.

Tisvilde Højskole

KLS Grafisk er vores nye, miljørigtige trykkeri. De har så meget styr på de farlige kemikalier, at de påstår, at vi kan spise Dansk Bridge
uden videre! Uden at fornærme redaktøren
vil jeg dog tro, at det vil være en temmelig
tør omgang. KLS Grafisk har sponseret billetterne til bronze- og sølvturneringerne. Husk at
købe dine billetter i informationen på forhånd!
Du kan godt købe adgang ved spillebordene,
men du sparer 20 kroner ved at købe billet på
forhånd.
Rejser med undervisning.pdf
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Tisvilde Højskole har hvert år flere højskoleophold med bridge som omdrejningspunkt. Se
annoncer i Dansk Bridge. Tisvilde Højskole
sponserer to højskoleophold, som udloddes
samlet i torsdagens bronzeturnering.

Nyt udefra
Ole Berg Kristensen
Tour de France

Hos lægen

Gårsdagens etape, prologen på 13,8 Km blev
vundet af Dennis Rohan fra Team BMC. Han
kører derfor i den gule førertrøje på dagens
etappe, en 166 Km flad sprinteretape.

”Doktor, doktor, de må hjælpe mig. Jeg tror
jeg er et vækkeur!”
”Tag to panodiler, og hvis det ikke har
hjulpet i morgen tidlig, … så ring.”

Her på redaktionen fedtspiller vi, og sætter
pengene på Mark Cavendish. Han er den
stærkeste sprinter, og han har både den
fænomenale lead-out-mand Mark Renshaw og
det tyske panserlokomotiv Tony Martin til at
hjælpe sig.
Har du fået det røde kort?

Lidt på kistebunden
Man må antage at pokerspilleren Jonathan
Duhamel ikke kommer i økonomisk uføre lige
med det samme. Han har lige vundet en
turnering hvor førstepræmien var 27
millioner. Det var karrierens næstbedste dag.

Nogle spillere har allerede fået, og andre
spillere vil få, en hånd hvor et enkelt blåt kort
er skiftet ud med et rødt. (Eller omvendt.)
Årsagen er, at festivalledelsen går og holder
øje med spillere der udviser de klassiske
dyder for en god festivalgæst: Venlighed,
godt humør, hjælpsomhed og meget mere.
Når de finder en, kommunikerer de det ved at
skifte et enkelt kort ud.
Så hvis du får sådan en hånd, så skal du ikke
kalde på TL, men blot spille videre i
bevidstheden om at du er en god festivalgæst
og at det er blevet bemærket.

Til småbørnsforældrene
Et nyudviklet koncept som vi haster med at
viderebringe:

Sideturneringerne
Ole Berg Kristensen
Ingen forvirring
Den dobler sig selv
Det er altid rart at få doblet modstanderne, når
de er gået over gevind. Men en af charmerne ved
parturnering er, at man sommetider kan straffe
modstandernes overmeldinger ved simpelthen
blot at holde fast i kortene.
Det gjorde Else Waage - Irene Borre i dette

spil, hvor de var N-S:
N/Ingen

♠ B9765
♥ EB2
♦ 752
♣ EB

2♣
2ut

Nord
Pas
Pas
Pas

Øst
1♠
2♦
Pas

♠ E10865
♥ 83
♦3
♣ 98653

♠9
♥ D9742
♦ D97
♣ 8742

♠ D4
♥ KBT5
♦ 6542
♣ KBT
♠ KB732
♥ A6
♦ EKBT8
♣D

♠ KT4
♥ D75
♦ D94
♣ D764
Vest

Marianne Mathiessen og Henning Hansen er
dog ikke sådan at gøre rundtossede:
Syd/Ingen

♠ ED8
♥ T93
♦ KB863
♣ 98

♠ 32
♥ K864
♦ ET
♣ K10532

I sølvpointturneringerne spilles der med
Bridgedealer (tidligere Bridgespinner). Det
spændende projekt lider stadig af lidt
børnesygdomme.

Syd
Pas
Pas
Pas

Udspil: ♦6

Vest

Nord

Øst

Pas
Pas

4♠
Pas

Pas
Pas

Syd
1♠
6♠

Udspil: ♣E
Simpelt og effektivt til topkontrakten, der da
heller ikke bød på problemer i spilføringen.

Modstanderne var overbord i 2ut på 21hp og
misfit. Det kunne hverken Nord eller Syd
vide. Men det var heller ikke nødvendigt, de
spillede blot ordentligt imod. Der kom ruder
ud til damen, hvor spilfører faldt fra, og mere
ruder. Nu forsøgte spilfører sig med en
hjerterknibning, og 3 beter og en ren top til
N-S var en realitet.
Henning Hansen blev ikke rundtosset

DM Mixed par A-finale
Stillingen efter 2. sektion
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
16
18
19
20

Dorthe Schaltz - Peter Schaltz
Leise Hemberg - Rico Hemberg
Signe Buus Thomsen - Martin Juhl
Rikke Christiansen - Nils Mønsted
Ole Raulund - Tina Ege
Lene Rask Jepsen - Morten Jepsen
Kirsten Simonsen - Torben Ebbesen
Bjørg Houmøller - Lauge Schäffer
Annette Bjørn Jensen - Michael Ankersen
Maria Rahelt - Anders Hagen
Karin Kjeldsen - Henrik Demant
Lotte Skaanning - Henrik Frydenlund
Karin Birkedal - Peter Boel Nielsen
Bente Bo Christensen - Lasse Bo Krefeld
Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard
Inga Dalgaard - Anders Mølvig
Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg
Lise Reimann - Palle Reimann
Nell Rindahl - Niels Lund
Anne Mette R Schaltz - Thomas Sønderby Sivholm

242
225
219
181
164
164
135
86
81
73
70
56
54
25
25
24
24
21
14
11

21
22
23
24
25
26
27
28
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Bodil Haag - Flemming Haag
Camilla Bo Krefeld - Michael Krefeld
Katrine Martensen Larsen - Anders Sigsgaard
Pia Knak Jacobsen - Steen Jacobsen
Ingrid Hedevang - Uffe Pedersen
Lise Kristensen - Per Nielsen
Johanne Bilde Kofoed - Mads Eyde
Helle Rasmussen - Jesper Dall
Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg
Lea Troels Møller Pedersen - Lars Peter Damgaard
Anne Thule - Olof Malmros
Susan Just Olesen - Kim Nørgaard Nielsen
Eva Ricard - Karsten Vinther
Helle Simon Elbro - Henrik Rübner-Petersen
Kate Reiter - Erik Lund
Trine Dahl - Flemming Dahl
Lise Mikkelsen - Tommy Hansen
Charlotte Juhl - Peter Kjer
Bente Mørch-Lassen - Sven Horsten
Karin Risom - Michael Hvass Miller

7
6
-17
-19
-27
-33
-39
-40
-40
-42
-79
-92
-94
-125
-134
-149
-162
-213
-258
-338

DM Mixed par B-finale
Stillingen efter 2. sektion
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Anita Buus Thomsen - Tom Nørgaard
Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
Winni Simonsen - Flemming Jørgensen
Elsebeth Olsen - Jes Sundstrøm Brabrand
Anne Grete Svare - Preben Jakobsen

529
419
408
408
407

Pia Nielsen Jensen - Morten Rasmussen Bune
Susanne Nielsen - Leif Aas Andersen
Ingerid Bach Hansen - Erik Udsen
Tove Nørgaard Pedersen - Holger Christensen
Bente Christensen - Thomas Mørkeberg
Else Andersen - Erling Andersen
Ginette Blansjaar - Erik Christensen
Ruth Harkjær - Steen Yde Christensen
Helle Skov - Jesper Kragh
Helle Krogh - Jonas Houmøller

382
360
319
295
292
288
260
245
233
226

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46
48
49
50
51
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
79
80

Birthe Kjær Larsen - Erik Fjord Pedersen
Ellen Nielsen - Jørgen Røhl
Lisbeth Vinberg Engel - Niels Jørgen Engel
Dagny Lundgaard - Carl Erik Møller
Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen
Nadia Bekkouche - Kell Krogh
Lena Nielsen - Benny Hansen
Mette Prior - Niels Hagemann
Helle Haas - Lars Kirkegaard Nielsen
Bente Pedersen - Christian Uldal
Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen
Sarah Basnov - Steven Sidelmann Basnov
Jytte Dahl - Knud Breum Sørensen
Kirsten Bræstrup - Michael Rübner-Petersen
Ruth Vesth - Henning Vesth
Kirsten Nybroe - Søren Fischer
Tine Lind - Mogens Müller
Sonja Holmgaard - Jørgen Madsen
Ninnie Gøttsche Hansen - Lars Møller Sørensen
Janne Bøgh - Jesper Seidelin Bøgh
Inger Mortensen - Hans Jørgen Mortensen
Sonja Buchardt - Peter Buchardt
Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer
Pia Larsen - Jan Petersen
Ingelise Samuelsen - Peter Johansen
Inge Keiser - Peter Enevoldsen
Mona Grethe Olesen - Henning Pedersen
Hanne Nygaard - Johs. Christensen
Elin Oris Larsen - Finn Pedersen
Mariane Ottesen - Morten Jespersen
Ingelise Andreasen - Otto Rump
Birthe Agersnap - Erik Agersnap
Rikke Jørgensen - Nis Rasmussen
Charlotte Mohr - Jørn Gissemann Larsen
Thordis Skjernaa - Børge Nielsen
Anne Mette Staugaard - Asger Paaske
Tine Thisted Binder - Jakob Binder
Lea Rottbøll - Ole Beltoft
Sonja Beck - Lars Underbjerg
Rikke Capion Justesen - Tobias Hinz Nielsen
Peter Gallmayer - Mette Koefoed
Lone Ulrik Jørgensen - Jens Jørgensen
Hanne Hartmann - Jess Jensen
Jonna Sørensen - Torsten Sverdrup Warberg
Kirsten Struve - Henning Druedal
Yvonne Løvschall - Jens Kristian Nielsen
Grethe Christoffersen - Arne Christoffersen
Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen
John Ohmeyer - Mercedes Ohmeyer
Jonna Hesselhøj - Claus Klewe
Jan Rode Pedersen - Mona Ardal Christensen
Karin Korup - Klaus Seiding Hansen
Inge Lind Sørensen - Mogens Pedersen
Åse Duebæck - Henning V. Mikkelsen
Lissy Kristiansen - Niels Bræmer
Lisbeth Bentsen - Jørgen Bentsen
Karin Thomsen - Frans Kappel Øvre
Lisbeth Sørensen - Chr Hejlesen
Jannie Halberg Lassen - Thyge Petersen
Anne Skov - Niels Fensbo
Lilli-Ann Nielsen - Carsten Lysdahl
Tina Gynther - Flemming Bybjerg
Grethe Andersen - Jens Peder Jensen
Jette Brinck-Lund - Knud Jørgensen

211
208
192
187
184
176
162
141
140
138
120
119
109
107
98
90
67
65
64
59
59
41
34
26
6
-10
-12
-30
-33
-35
-54
-54
-77
-82
-85
-87
-107
-110
-121
-122
-130
-134
-145
-180
-186
-203
-207
-213
-215
-221
-231
-240
-246
-247
-252
-270
-288
-294
-322
-352
-354
-360
-384
-451
-482

Sideturneringer
Bronze 1A (12 par)

1. Jeppe Juhl - Mohan Parson ..............................38
2. Preben Thaarup - Martin Christoffersen ........23
3. Ejvind Fritzbøger - Torben Sværke ................ 10

Bronze 2A (25 par)

1. Bo Lisbjerg - Per Gaunø Jensen....................... 98
2. Dan Nybo Jensen - Anne-Marie Frøhlich ........62
3. Henning Østergård - Ole Dam ...................... 55

Ryd op efter dig!

Når du har spist i cafeen, så
ryd op efter dig. Cafeen drives
af frivillige, som har rigeligt at
gøre med at servere god mad og
kølige drikkevarer til dig.

Dagens program

Søndag den 6. juli
08.30 _ 15.00 Bridge/Golf (golf)			
09.00 _ 18.00 Kursus: Bridgemate				
09.00 _ 18.00 Juniorcamp					
09.30 _ 17.00 DM Mixed par
		
10.30 _ 15.00 Bronze parturnering 4			
16.00 _ 22.45 Sølv parturnering 2 (IAF) 		
19.00 _ 23.30 Bronze parturnering 5			

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

