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Tronskifte på Fyn

Årets DM for mixpar fik en historisk dramatisk afslutning, da det legendariske Schaltz-ægtepar
efter sidste runde lå a point med fremtidens superstjerne Signe Buus Thomsen og hendes (stadig
unge) makker Martin Juhl.
		Signe og Martin vandt på indbyrdes opgør, og som Signe sagde i sin sejrstale, så har hun altid
drømt om at slå Dorthe og Peter...
		En tilskuer påpegede over for Schaltz-ægteparret, at det egentlig var deres egen skyld, at de
blev slået efter en indædt slutspurt af Martin og Signe. Alle fire stammer nemlig fra Fyn, og
Signe og Martin har måttet lægge ryg til mange klø af Schaltzerne gennem årene. Men ikke i går.
		Samtidig var der hård kamp om bronzen; så hård, at en appel måtte afklares, før sidste års
sølvvindere Rikke Christiansen-Nils Mønsted kunne tage den med sig hjem.
Bridge/Golf blev vundet af Henrik Louis Petersen-Anders Møller Jensen. Desværre stak de af,
før nogen fik fundet kameraet frem, men vi håber at fange dem i dag, hvor Vinoble starter med en
ny og markant deltagerrekord på 150 hold!
		Her til sidst vil jeg rette en tak til Henrik Kruse Petersen, der som de fleste nok har lagt mærke
til har genindtaget bulletinrummet de seneste par dage. Han vil nu nyde at være til festival og
for en gangs skyld spille bridge - hele resten af ugen. Tak til Henrik for at være gæstestjerne! Vi
glæder os til endnu en fantastisk dag i Svendborg.
Christina Lund Madsen

Afslutningsdrama i Mix-Par
Af Ole Berg Kristensen

Drama

God grundteknik

Da det sidste kort var vendt troede mange at
turneringen var afgjort. Men så kom der en
korrektion og så var der en appel. Og så var
der pludselig ligestilling. Og så kom der en
appel mere. Men efter den var der stadig
ligestilling. Og så var der tvivl om hvordan
ligestillingen skulle ophæves.

Syd/ØV

♠ EDT632
♥♦ T543
♣ E107

Men da røgen var lettet var slutstillingen:
1: Signe Buus Thomsen – Martin Juhl
2: Dorthe Schaltz – Peter Schaltz
3: Rikke Christiansen – Niels Mønsted

♠ B854
♥ EKB8
♦ KD
♣ K63
♠9
♥ 953
♦ E98762
♣ B84
♠ K7
♥ DT7642
♦B
♣ D952

478
478
290
Vest

Nord

Bjørg

2♠
Pas

Øst

Syd

Lauge

4♥

Pas

2♥
Pas

Udspil: ♠E
Vi starter med et spil, hvor Bjørg Houmøller
og Lauge Schäffer udviser god grundteknik:
Dorthe og Signe mens de endnu venter på
det endelige resultat
Som det kan ses af ovenstående billede var
der heldigvis god stemning mellem de to
førende par på trods af al virakken.
Og da det endelige resultat forelå, sagde
Signe da også, at det var Dorthe og Peters
egen skyld, at de kun blev nr.2. Det var jo
dem der havde lært dem op i Odense
Bridgeklub.
Før I får et spil med vinderne varmer vi op
med lidt spredte glimt fra dagens afsluttende
sektioner.

Efter udspillet fulgte en lille spar til trumf.
Lauge trak ♦E og spillede en lille ruder.
Spilfører kunne trække trumf, men skulle selv
løse klørene. Umuligt, og to for lidt.
Spillet er lidt mere interessant med ruder ud
til esset og sparskift. Nu skal Vest tage det
første sparstik billigst muligt, og derefter
spille en lille spar til trumf. Nu ligner det
situationen fra før, hvor spilfører får to
klørtabere. Trækker vest derimod begge sine
sparhonnører, så er ♠B rejst til et afkast af en
klør, og da der også ryger en på ruderne, er
der kun en klørtaber, og en bet. Et godt spil,
men lidt heldigt at det gav +19, da modspillet
var kikset ved de 16 andre borde, hvor man
spillede 4♥.

Mere god teknik
Spil og modspil i ut på lavt niveau er noget af
det sværeste i bridge. Vi skal her se et spil
hvor Ulla og Ulrik Zeeberg viser at de
behersker kunsten:
Øst/ØV

♠ B3
♥ B9863
♦ ED
♣ K872

♠ 8765
♥D
♦ B874
♣ EB94

Vest

♠ EKT
♥ ET542
♦ K92
♣ T3
♠ D942
♥ K7
♦ T653
♣ D65
Nord

Øst

Ulrik

1♠
Pas

Pas
Pas

Syd
Ulla

1♥
1ut

Pas

Udspil: ♣5 (1./3./5.)
Spilfører lagde en lille klør fra bordet i stik 1,
og Ulrik dykkede korrekt. Havde han stukket
med kongen ville det have været nemt for
spilfører at se, at der lå tre klørstik og to
indkomster til bordet i farven.
Spilfører spillede tre gange spar til Syds
dame. Syd trak også ♠9 og skiftede til ♥K der
tog damen med i bordet. Spilfører dykkede,
og Ulla fortsatte med hjerter til spilførers es.
♣3 blev sendt afsted, og da Syd lagde lavt,
spillede man på at Syd havde ♣KD, og kneb
derfor. Ulrik kom ind på ♣K og kunne rejse to
hjerterstik. Spilfører var nu også slutspillet på
hånden, og måtte spille ruder ud fra kongen.
Så det hele endte med to zonebeter og en
ren top til Ulla og Ulrik.

Vinderne af B-Finalen
Anita Buus Thomsen og Tom Nørgaard

Vinder af B-Finalen

Vinderne

Anita Buus Thomsen – Tom Nørgaard vandt
B-finalen med så stor en margen at vi på
redaktionen slet ikke kan stave til det.

Slutteligt skal I have et spil fra vinderhånd:

Nord/Ingen ♠ B75
♥ KT832
♦ E9
♣ D96
♠ KD42
♥ B75
♦ DBT2
♣ T3
♠ T986
♥ D6
♦ 8543
♣ 854

Nord/ØV

♠ KT97
♥ BT
♦ B65
♣ D752

♠ 42
♥ 94
♦ T732
♣ EKBT9

♠ E3
♥ E94
♦ K76
♣ EKB72

♠ ED6
♥ K862
♦ ED94
♣ 83
♠ B853
♥ ED753
♦ K8
♣ 64

Vest

Nord

Øst

Signe

Vest

Nord

Anita

1♦
2♠
3ut

Øst

Syd
3ut

Tom

Pas
1♥
Pas
Pas

1♣
2♥
2ut
Pas

Pas
Pas
Pas
Pas

Udspil: ♥D
Ovenpå 1♥ meldte Tom 2♥ for evt. at få en
ut-kontrakt på makkers hånd (I en mixturnering???). Det havde da også været
rigtigt hvis makker fx havde haft Dx, D10x
eller KB(x). Ovenpå 2♠ måtte Tom dog bide til
bolle og selv melde 2ut, som makker
naturligvis hævede til 3ut.
Tom stak udspillet hjemme, da han så
muligheden for at holde den farlige hånd,
Syd, ude. En ruder gik til damen og esset, og
Nord skiftede til klør som Tom stak med
esset.

Pas
Pas

Syd
Martin

1ut
Pas

2♣
Pas

Udspil: ♥5
Udspillet gik til ♥10 der holdt stik, og ♥B fik
Nord også lov til at beholde. Sparskiftet gik til
damen og spilfører spillede nu en klør til
knibning med bonden.
Signe faldt fra uden at blinke med øjnene.
En ruder fra bordet gik til damen og kongen.
Martin i Syd trak ♥E og spillede sig fri med en
klør. Spilfører anede ikke uråd, og kneb igen.
Bordet var nu dødt, og med et sparskift
havde modspillet rejst yderligere to stik. Fire
beter gav 400 point og +19 på barometret.

Tom trak nu alle sine ruder, hvor Nord smed
en hjerter og en spar. Tom trak nu tre gange
spar, og da han så at Nord havde kastet spar
fra tre-farven troede han på at Nord havde
en grund til at holde så godt fast i sine klør.
Så han kneb i klør og fik 12 stik, hvilket blev
til +27 ud af 38 mulige.
Signe faldt i søvn … fra
og fik +19

Mixhighlights 2015

Signe Buus Thomsen og Martin
Juhl da sejren blev en realitet

Signes veninde Rikke Capion har fulgt
hende tættere end nogen anden det
sidste år og fældede en glædeståre på sin
venindes vegne

Top-3 i B-finalen: Susanne Buus Thomsen-Claus Lund (2), Anita JensenTom Nørgaard (1) og Pia Nielsen Jensen-Morten Bune Rasmussen (3)

KROMANNS BRIDGEREJSER

♣

Lissabon 7.–14. juni. Dejligt hotel med morgenmad, flotte velkomst- og afslutningsmiddage og
en middag, alle m/ vin samt udflugt i Lissabon med dansk guide. Gode flytider fra Kastrup ...... 6750 kr.
Samsø 13.–16. august. Flinchs hotel med flot halvpension, søndagsfrokost og gode værelser .... 2495 kr.
Kreta 4.–11. oktober. Hotel Nostalgie i Georgioupolis med middage. Fly fra Kastrup og Billund 5995 kr.
Mölln 22.–25. oktober. Seehotel Schwanenhof nær Lübeck med halvpension og afsl. frokost ... 2400 kr.
Jul og nytår i Tyrkiet 19/12–2/1. En eller to uger på 5* hotel med alt inkl. og direkte fly ..... fra 6150 kr.
Ø.Hjermvej 11, 7560 Hjerm – 9746 4143 – Mail: liddy@c.dk – Info/tilmelding: www.kromanns-bridge.dk

Festivalhistorier
af Henrik Kruse Petersen

de så et par gange til en lille hvid bold, bandede
højlydt og gik så i gang med at lokalisere bolden
i busk og krat. Eneste opmuntring var, så vidt
jeg kunne se, at en sponsor (Gastropub Børsen)
på alle skiltene ved hullerne havde skrevet: ”Nu
ta’r du dig sammen”! Måske ville det højne vores bridgeniveau, hvis vi havde noget lignende
hængende i bridgelokalerne J.

Golfhedeslag?
Søndag formiddag tænkte jeg, at nu måtte
jeg se hvad disse bridge/golf-spillere egentlig
foretog sig, når de ikke sad og hyggede sig ved
bridgebordene med en kold fadøl inden for rækkevidde. For først gang i mit lange liv fræsede
jeg derfor ud til golfklub (den lokale) og så der
at de stakkels deltagere opløste af sved vadede
rundt i mindst 30 graders varme på alenlange
græsplæner trækkende noget der lignede en pensionisttrailer efter sig. Ca. hver halve time slog
Brandvarm turneringsleder
En meget venligsindet dame overrakte turneringsleder Niels Krøjgaard en nydelig vifte,
idet hun mente, at han kunne have gavn af
den indimellem kendelserne. Jeg så ham fx i
mixedfinalen forpustet ”spurte” rundt til seks
turneringssager lige i træk, inden han fik tid til
at vifte sveden af panden med sin nye rekvisit
og smile til fotografen. Dejligt, at der er nogen
der gider at dømme, når vi laver rod i det ved
bridgebordene, så giv dem endelig noget, der
gør dem bedre rustet. Hvad med fx en lovbog
eller et par briller?

Bridgeintro
Første udgave af en seance med tre timers gratis
bridgeintroduktion fandt sted søndag kl. 14. Der
var 16 interesserede, og med Steen Løvgreen
som primus motor fik de en forsmag på bridgens
mange mysterier. På lørdag kl.14 vil der igen
være en chance for alle, der har lyst til at snuse
til vores dejlige spil.

Hvem sælger flest billetter?
Ude foran idrætscentret mødte jeg i weekenden
sidste års ildsjæl, Ole Randrup, og da vi passerede Cirkus Arena, som havde slået telt op lige
ved siden af os, sagde han for sjov: ”Hvem mon
egentlig sælger flest billetter _ dem eller os?”
Som en anden Detektor-journalist, gik jeg
selvfølgelig over til Arena for at høre, hvad de
kunne præstere. De sagde, at de spillede to dage
og havde plads til 1750 tilskuere hver dag, men
hvor mange der reelt kom, kunne de ikke sige
p.t. Til festivalen regner vi med, at der i sideturneringerne + Vinoble Open kommer over 5.000
gennem vores tælleapparater, og dertil kommer
så alle DM-finalerne. Så vores cirkus er vel
klart det mest populære. Retfærdigvis skal det
siges, at vi bruger 10 dage på det imod Arenas
to weekendforestillinger.

Vil du høre gratis musik?
Jens Grann vandt Vinoble Open sidste år, og
hans kone Ketty Jepsen tog sig af dame-DMtitlen. Disse dygtige bridgefolk er efter eget
udsagn overhovedet ikke udøvende i musik, men
det er deres voksne søn til gengæld. Han hedder
Oliver Grann og spiller i Svendborg mandag
og tirsdag kl. 18 på det hyggelige spillested
Hansted, Vestergade 2A. Trænger du til en drink
efter en hård bridgedag og vil høre, hvad sønnike
kan præstere på musikscenen, så kig ind. Det er
ganske gratis at lytte med.

Styr på Bridgematen
Det er jo ikke kun turneringer, der afvikles her
i Svendborg. Der er bl.a. også en hel del kurser,
og søndag var 15 ivrige kursister på skolebænken
under Lars Andersens kyndige ledelse for at få
styr på de mange ting som Bridgematen kan
hjælpe med, når der skal arrangeres turneringer
ude i klubber og distrikter. I den kommende uge
vil der være et udvidet kursus i BridgeCentral
og Bridgemate og desuden hele fire forskellige
moduler i DBf’s turneringslederuddannelse.

Nye junioransigter
af Christina Lund Madsen

Sommerens juniorcamp er blevet en fast del af
den danske bridgefestival. I år havde 25 deltagere
udover den faste stab af hjælpere fundet vej til
Svendborg, og selv om deltagertallet var lavere
end håbet, så var de gode nyheder, at der var
mange nye ansigter blandt deltagerne. Campen
har traditionelt mange gengangere, men i år var
der fx søskendeparret Hans og Ella. Deres forældre havde bemærket, at de var glade for at spille,
så de havde googlet lidt om forskellige spil og
var faldet over DBf’s juniorcamp.
		De sendte deres afkom af sted, og i følge
DBf ’s junioransvarlige Trine Binderkrantz var
det en stor succes, og forældrene synes, det var
et fantastisk tilbud til de unge.
		En anden dejlig nyhed var, at flere af deltagerne var resultatet af den enorme indsats, som
foregår omkring skolebridge. Tre deltagere kom
fra Nordjylland, som længe har stået for en af
landets største succeser med skolebridge, og en
anden kom fra Fredensborg.
Birgitte Capion var i år mor for de unge og sørgede for, at alle havde det godt, kom ud at spille
fodbold i heden og bagefter en tur i svømmehallen for at blive kølet ned.
		Birte Kjeldsen fra Nordjylland stod for undervisningen i Morten Bildes fravær (han deltager
lige nu i EM i Tromsø) sammen med nogle af
vores garvede juniorspillere.
		Ifølge Trine Binderkrantz var campen i år
præget af virkelig god stemning, hvor bl.a. en
stor gruppe piger omkring 9-10 ”blev lidt småforelskede i hinanden.”
”Vi har været rigtig heldige med deltagersammensætningen, fordi det var en meget homogen
gruppe. Der var nogen til alle,” fortæller Trine.
En af pigerne var Amalie Rosa Bune, som deltog
i sin 7. camp. Hun fortalte også, at det bedste i
år var de nye deltagere.
		”Der er kommmet flere nye det her år. Jeg har
fået mange nye venner.”
		Amalie er glad for at spille bridge og kan godt
tænkes at fortsætte i fremtiden. Begge hendes

ældre søskende Søren og Sophie spiller på U20juniorlandsholdet i EM i Tromsø i år, og mon
ikke vi ser Amalie med til EM en dag?
		Vinderne af den afsluttende turnering blev
Lars Jensen og Jonathan W. Pedersen. Nordisk
film havde doneret biografbilletter til de bedste
placerede, og det var populært blandt de unge...
Til allersidst endnu en opfordring ikke blot til
forældre og bedsteforældre om at sende (børne)
børn af sted, men også til de juniorer, som er fast
inventar på campsene, om at tage deres venner
med. En ting er sikker; der kan ALDRIG komme
for mange juniorer på en camp, og jo flere, jo
sjovere...
Nr. 1 i sommerens juniorcampturnering Lars
Jensen og Jonathan W. Pedersen

Juniorhighlights 2015
Birgitte Capion og Jon Brodersen
tog sig godt af de unge

Bridge-Golf 2
af Ole Berg Kristensen

Hole-in-one
Vi så i går Mads Grove lave en dobbelt-bogey.
Men når man gør det, så er det jo godt man
har en makker, Lone ”Mama” Kjær, der kan
slå en hole-in-one en gang imellem:
Vest/Ingen

♠3
♥ B875
♦ 85
♣ EDB954

♠ E9542
♥ 10963
♦ KDB3
♣-

Øst

Mads

1♠
Pas

2♣
Pas

Pas
1♠
4♠
Pas

Pas
3♣
4ut

Øst

Syd
Lillian

Pas
3♠
Pas

1♣
3ut
Pas

Med spar ud var der 12 nemme stik, og +11
med en top på +21.

♠ BT865
♥4
♦ T642
♣ T63

Nord

Nord
Michael

Udspil: ♠4

Det er selvfølgelig ikke verdenshistorisk at
kunne melde 4ut for at spille efter 3ut fra
makker. Men det skal lige gøres og det skal
lige forstås.

♠ KD
♥ EKD2
♦ E97
♣ K872
Vest

Vest
”Werge”

Syd
Mama

3♠
Pas

6♣

Udspil: ♠B
6♣ voldte ingen problemer med spar ud, og
det var en delt top. Man kunne måske mene,
at Nord burde have undersøgt om der var
4-4-fit i hjerter eller om der var storeslem i
kortene. Men princippet om at når
modstanderne spærrer, så skal man bare
lande på benene, gjaldt også her. Hvis Nord
begynder at melde teknisk risikerer hun let at
Vest får lejlighed til at doble en rudermelding
i Syd. Og sker det er NS sikret et dårligt
resultat.
Spillet var også interessant ved Lillian og
Michael Askgaards bord. Hans Werge må
åbenbart have sneget sig ind i forklædning,
for Vest passede i første hånd:

Lillian Askgaard:
”4ut for at spille, kender I ikke den???”
Resultater
1: Anders Møller Jensen – Henrik Louis Petersen
2: Otto Dahl – Michael Skov Jørgensen
3: Dennis Koch-Palmund – Knud Harries

Detaljerede resultater følger senere.

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

Vil du ha’ et spil?
Af Charles

3ut løser sig ”altid”

Der var god stemning fra start i mix finalen. I
den årle morgenstund lod jeg mig transportere
til Svendborg med afhentning af Helle
Rasmussens ”Limousine”
Makkeren var knap nok ombord, før jeg fik
tilbudt det første spil. Det er ikke så tit de
instruktive spilføringer er nødvendige, men
det var de i dette spil fra mixedkvalen.
20
V/Alle

KDT9
Antal Res Point
5
1 990 59
KDB7
1 660 57
EKB9
11 650 45
B875
6
25 620 9
EKD43
T987
5 600 -21
32
T64
1 500 -27
32
D8764
2 170 -30
E432
1 150 -33
B62
4 -100 -38
E985
6 -200 -48
T5
1 -300 -55
2 -670 -58
Vest
Nord
Øst
Syd
Ole
Helle
Tina
Jesper
Raulund
Rasmussen Ege
Dall
pas
1
pas
1
2
3
pas
4
ap.
Udspil E fulgt af K trumfet. K og D,
hjemgang på E og syds sidste hjerter blev
trumfet på bordet. Dalle tog nu omhyggeligt
højde for double klør i vest og trak E og K,
inden han spillede ruder fra top. Ellers får vest
en trumfforfremmelse. 650 gav +45.

På en rundtur med ”Canonen” løb jeg ind i
Knud Dejgaard fra Svendborg av (foto), og
Dejgaard bød sig også til med: ”Vil du ha’ et
spil?”
Dejgaard spillede med en af sine
studenterkammerater, som han spillede med
for 40 år siden i København.
23
Antal Res Point
S/Alle
B7
1
630 11
EBT52
1
620 9
EK6532
3
600 5
B8743
K5
1
130 1
E52
D9843
1
110 -1
6
K74
1 40/60 -3
T984
DB7
3 -100 -5
EDT962
1 -200 -9
KT6
1 -400 -11
D983
Vest

Nord
Øst
Knud
Christensen

Syd
Knud
Dejgaard
1
2
3ut

pas
2
pas
pas
3
pas
ap.
Udspil 10.
Der var ikke andre i 3ut med to renoncer. Øst
fik lov at holde B og skiftede til 3 til E
og mere hjerter til D og K. 9 holdt stik
fulgt af ruder til E, da vest viste ud, og
ruder til K, hvor Dejgaard afblokerede D.
Vest havde kaldt i spar, så det fulgte K og så
så tog Dejgaard overstik til +11.
Glade Festivalsmil 

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

Sideturneringsspil
af Henrik Kruse Petersen

Sideturneringerne er i fuld gang, og deltagerantallet er støt stigende. Alt efter ens handicaptal
placerer man sig i A- eller B-rækken, og der er
pæne pengepræmier og mesterpoint på højkant.
Vi skal se et par spil fra søndagens bronzeturneringer.
Bronze 4A blev vundet af Peter Jacobsen og Jan
Rolf Larsen, og dette spil var et af dem, der gav
god udbetaling:
9
N/ØV

542
T7642
KDT92

KDB87
5
754
EKT4

Antal Res NS ØV
2
650 31 1
1
600 28 4
1
500 26 6
ET963
2
200 23 9
EB
3
100 18 14
E83
1 50/60 16 20
763
2 -300 13 19
1 -500 10 22
KD983
2 -620
7 25
B6
1 -650
4 28
DB9852
1 -680
2 30
1 -800
0 32

vest

Bettina
Kalkerup

		
4#

nord

Peter
Jacobsen

pas
5¤

øst

Ketty
Jepsen

1ut
D

syd

Jan Rolf
Larsen

1. Svag enfarvet major (Good-bad multi).

2> 1
a.p.

Udspil:#E.
		Øst doblede i forventning om, at bl.a. hendes
tre esser ville give stik i modspil, men sådan kom
det ikke til at gå. Spilfører trumfede #E og spillede en klør til trumf efterfulgt af hjerter mod
bordet, hvor Øst snuppede ¤E. Efter spar igen
kunne Nord trække den sidste trumf og afgive
stik til >E samt notere 650, hvilket, som man
kan se, var en delt top. Dobbelt dummy kan man
vinde 5#, som Øst-Vest, hvis man dobbeltkniber
i klør.

Juniormelding
Det næste spil, er også fra bronzeturneringen
søndag eftermiddag, men fra B-rækken. Her
sad to unge juniorer, Jon Brodersen og Daniel
Brandgaard, som ellers havde deltaget i junior-

Jan Rolf Larsen og Peter Jacobsen sparede lidt på de brede smil ved præmieoverrækkelsen

campen, men som nu sluttede den af med at dyste
mod en stor flok granvoksne modstandere. Juniorerne endte lidt under middel, men jeg så dem
få bonus for et par lidt friske juniormeldinger:
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982
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Udspil: <7.
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Modstanderne var lidt passive i meldeforløbet, og
den lille klør, der kom ud gjorde ikke ungdommen rigtig bange.
		Nord fik stikket på <T og gik på bordet på ¤E.
Han spillede nu ruder til knib og tog 6 ruderstik i
alt. Da han så også indkasserede hjerterstikkene
fik modstanderne kastet forkert af, så spilfører
tog alle 13 stik til en næsttop. Den rene top vardog svær at nå, idet én spiller var blevet doblet
allerede i 2¤ og havde fået 11 stik til en notering
på 1270 point!

syd

Daniel
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Jon (tv.) og Daniel i en tidligere runde
1
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Nyt udefra
af Ole Berg Kristensen
De gode gamle dage

James Bond A.K.A. 007

I juli måned 1903 blev temperaturen -0,9
grader celsius målt i Gludsted Plantage ved
silkeborg.

Det er vel efterhånden en del mennesker
bekendt hvorfor han hedder James Bond:
Forfatteren, Ian Fleming, mente at hans
romanfigur skulle have et så kedeligt navn
som muligt. Så han fandt en ornitologi-bog på
hylden, og opkaldte figuren efter forfatteren,
James Bond.

Hvordan fjerner man en rokketand?
For 11-årige Alexis Davidson var svaret nemt.
Man binder noget solidt snor om tanden,
binder den til en pil og fyrer pilen af for fuld
skrue. Det var den rokketand.
Tour de France
”Der sker aldrig noget på de der helt flade
etaper.” Den gælder så ikke mere. På en pivflad 166 Km ”Sprinteretape” blev Quintana
og Nibali sat med 1.28 minutter af Froome og
Contador. Der var Contadors Team TinkoffSaxobank der med en meget hård forcering
fik splittet feltet i to, og med Tony Martin og
Cancellara på jagt efter etapesejr og gul trøje,
blev tempoet holdt så højt, at den bageste
gruppe aldrig kom op igen.
I den afsluttende spurt viste André Greipel sig
stærkere end Mark Cavendish. Fabian
Cancellara blev nr.3 og overtog den gule
førertrøje. Det er i øvrigt hans 29. af slagsen.
Redaktionen afstår fra at gætte på resultatet
af dagens ”nemme” sprinteretape.

Men hvad med 007? Hvor kommer det fra?
For at finde svaret skal vi tilbage til 1500tallets England. John Dee (1527-1608) var
videnskabsmand og udviklede bl.a. principper
der bruges i forbindelse med søkort. Han var
også mystiker og kabbalist. Men mest af alt
var han spion for Englands krone. Når han
kommunikerede hemmeligt med Dronning
Elizabeth underskrev han sig med dette
symbol;

hvor de to ringe symboliserer hans to øjne,
som han så med for dronningen. Syvtallet,
der beskytter øjnene, betragtede han som et
lykketal.
Moderne historikere har en hypotese om at
Dee faktisk ikke troede på det overnaturlige,
men brugte det som dække, når han rejste
Europa
tyndt
og
snakkede
med
indflydelsesrige mennesker.
Ud over James Bond/007, så er Prospero –
Hertugen af Milano, helten fra Shakespaeres
”The Tempest” også baseret på John Dee.

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

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

478
478
290
275
275
260
245
212
159
154
85
53
47
44
42
29
12
-4
-11
-28
-37
-62
-76
-79
-99
-109
-113
-115
-132
-141
-154
-162
-166
-208
-209
-210
-238
-353
-358

DM Mixed Par B-finale
Slutstilling
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11
12
13
14
15
16

Anita Buus Thomsen - Tom Nørgaard
Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
Pia Nielsen Jensen - Morten Rasmussen Bune
Pia Larsen - Jan Petersen
Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer
Helle Krogh - Jonas Houmøller
Else Andersen - Erling Andersen
Anne Grete Svare - Preben Jakobsen
Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen
Winni Simonsen - Flemming Jørgensen
Birthe Kjær Larsen - Erik Fjord Pedersen
Anne Mette Staugaard - Asger Paaske
Nadia Bekkouche - Kell Krogh
Ingerid Bach Hansen - Erik Udsen
Jytte Dahl - Knud Breum Sørensen
Ginette Blansjaar - Erik Christensen

1019
677
671
544
444
436
405
405
383
353
345
322
319
308
274
272
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
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60
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62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

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

265
246
238
234
230
226
218
215
211
207
206
181
172
170
165
161
145
140
133
102
98
83
81
59
49
43
16
-26
-28
-89
-90
-92
-99
-101
-110
-115
-121
-134
-137
-143
-180
-204
-212
-223
-232
-233
-233
-271
-305
-316
-327
-330
-350
-377
-408
-422
-458
-491
-498
-509
-614
-801
-831
-841

Bronze 3B (24 par)

Sideturneringer

Bronze 3A (26 par)

1. Jesper Debois - Sussie Rasmussen .......................104
2. Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen ....................75
3. Jan Pedersen - Henning Østergård ......................... 58

Bronze 4A (35 par)

1. Peter Jacobsen - Jan Rolf-Larsen............. .............632
2. Niels Nielsen - Anne Mette Hattens .....................568
3. Melanie Tylvad - Kristian Tylvad........................ 563

Bronze 1B (16 par)

1. Ethel Nielsen - Claus Christensen.......................... 46
2. Ethel Nielsen - Claus Christensen ..........................36
3. Helen Mejlholm - Henning Mejlholm .... ............. 26

Bronze 2B (28 par)

1. Benny Malmos - Grethe Kristensen...................... 104
2. Ethel Nielsen - Claus Christensen ...........................81
3. Tage Nielsen - Svend Aage Coord ...........................77

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

09.00 _ 18.00
09.30 _ 17.00
10.00 _ 16.45
10.30 _ 15.00
11.00 _ 18.15
12.00 _ 22.00
19.00 _ 23.00

1. Kasper D. Kærgaard - Karen L. Faarvang. ..............59
2. Vinni Mortensen - Birgit Munch Wissum ...............58
3. Hans Bæk - Leif Vanting ...................................... 52

Bronze 4B (50 par)
1. Danny Hansen - Jens Pauli G. Nolsøe ................... 921
2. Hanne Sloth - Martin Sloth ....................................896
3. Kamma Franch - Kirsten Franch ............................815

Varm mad mandag aften!

På 1. sal her i centret serveres rosastegt
kalvefilet med nye kartofler, portvinssovs
og tomatsalat. Prisen er 120 kr. inkl. 1
glas vin eller 1 øl/vand. Billetter købes i
bridgeinformationen og sælges efter først
til mølle-princippet, idet der max er plads til
300 og med Voble Open, DM-damepar samt
sideturneringerne her i huset, bliver der nok
rift om billetterne.

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

Dagens program
Mandag den 7. juli

Kursus: Bridgemate og BridgeCentral
Kursus: Turneringsleder modul 1		
Sølv parturnering 		
		
Hotel Christiansminde Bronze parturnering
DM damepar 		
		
Vinoble Open					
Anja Winther Bronze parturnering 		

SG-hallen
SG-hallen
Studiet
Idrætshallen
SG-hallen

