NR. 4 / 7. JULI 2015

FESTIVALBULLETIN
Redaktion: Christina Lund Madsen (ansv.), Henrik Kruse Petersen, Ole Berg ,
Peter Lund, Amalie Koch-Palmund, Charlotte Koch-Palmund m.fl.

Festiva

Nedbrud i Vinoble

									

Vinoble holdturneringen har rekordstor deltagelse, men undergik desværre også et rekordlangt
nedbrud efter kun to kampe pga. tekniske problemer. Spillet blev afbrudt først i en halv time,
hvorefter spillerne blev oplyst om, at der ville gå yderligere halvanden time, hvorefter man opgav
systemkampen og overgik til manuel opgørelse.
		For et år siden oplevede vi et lignende nedbrud under jubilæumsturneringen, og der er ingen
tvivl om, at det kraftigt påvirker deltagernes oplevelse af festivalen. Vi håber, at der i fremtiden
altid ligger en plan B klar, så man ved tekniske nedbrud straks kan genoptage spillet for at undgå
gener, som de mere end 600 deltagere oplevede i dag.
		Pga. nedbruddet findes de foreløbige resultater ikke i denne bulletin. Resultaterne vil blive ophængt omkring spillelokalerne og slutresultatet være tilgængelige på nettet i morgen.
		Efter damernes første dag har tre Århus-par taget føringen med Marlene Kirstan-Rikke Christiansen solidt i spidsen for feltet. Damerne slutter lige som Vinoble i eftermiddag.
		Vi håber på en dag uden skybrud eller nedbrud.

10 års succes med Vinoble
af Peter Lund

Den grimme ælling er blevet en flot svane. Succes-historien om Vinoble Open
2005 meldte der sig kun 16 hold til Danish
Open, og DBf skævede misundelig til svenskernes store succes med Chaimans Cup,
hvor der deltog omkring 100 hold.
Året efter fødtes Vinoble Open – for ikkedivisions spillere. Der meldte sig 12 hold plus
14 i Danish Open. Året efter var det steget til
24 plus 14. Var der fundet et guldæg?
Tilsyneladende ikke. I 2008 var det uænndret
24 hold (og 18 i Danish Open)
Derefter gik det hurtigt den rigtige vej.
Deltagerantallet i Vinoble steg hvert år: 34,
52, 60, 82, 102 og 118 sidste år, mens Danish
Open aldrig nåede over 20 hold.
I år blev Danish Open spist af Vinoble. De to
turneringer blev slået sammen, og mange
forventede, at toppen var nået.

Endnu en gang overraskede Vinoble. Ny
rekord i 10 års jubilæet: ialt 150 hold!! – og
deraf stadig kun 15-18 hold, der ville have
meldt sig til Danish Open.
Altså 600 bridgespillere samlet i den store
sal. Nogle kan mindes, hvordan man i 2006
skulle lede i krogene i Vinsted for at finde
Vinoble Open.
Formatet i år er tilsyneladende tiltalende for
den almindelige danske bridgespiller. De 14
bedste hold (efter handicap) spiller i en
gruppe alle-mod-alle og slutter med KO for
de 4 bedste, mens resten af feltet er delt i
fire rækker a 34 hold, hvor der spilles 13
runder Monrad (man møder hold med
samme antal KP).

Sammenbrud og håndkraft
af Peter Lund

Mandag kl, 12.30 greb 600 glade og spændte
spillere efter deres kort i mapperne. 1. Kamp
ud af 13 var fløjtet i gang i Vinoble Open. 14
hold i A-gruppen og 4 grupper á 34 hold. Den
første kamp gik fint. Der var startlister til
kamp 2, men der kom ingen resultater.
Det tog spillerne meget afslappet, men så
kom meddelelsen: ”Vi har problemer!”
Det var ikke Huston og en månerraket, men
det var næsten lige så slemt. Alle de
indtastede resultater på bridge-materne var
forsvundet. Der kunne ikke laves en Monrad
til 3. runde. Tu-ledelsen dekreterede først ½
times pause, men det var ikke nok. Alt skulle
nu rekonstrueres med håndkraft. Papir og
blyant. Det tog over 2 timer og runde 3 plus 4
er helt aflyst.
Fra runde 5 skal spillerne også på arbejde,
Ingen bridgemate, men håndskrevne
resultater, der afleveres.

Ejvind holdt godt fast i ♦10

Her er nogle spredte glimt fra de første 2
kampe – spændende, sjove eller tragiske spil.
Allerede spil 2 skabte store sving over hele
salen:
Øst/NS

♠D9
♥5
♦ED93
♣EKB865

♠B42
♥B4
♦754
♣ 10 9 7 3 2

♠E65
♥ 10 9 8 6 3 2
♦ B 10 6 2
♣♠ K 10 8 7 3
♥EKD7
♦K8
♣D4

Favoritkontrakten var selvfølgelig 6♣, der ser
ud til at være oplagt, indtil 5-0 sitsen i trumf
afsløres. Georg Norris var driblet i 6ut, der
har samme problem, lige til han fik ♣10 i
udspil. Nu var der 6 stik i klør og let 12 stik –
og 13 IMP.
Samme skæbne led Mats Nilsland, der angreb
med ♣2 – og så tog ♣5 første stik.
Ejvind Fritzbøger ”(3 Måner og en langhåret”) var som Øst i modspil mod 6♣. Han
turne ikke tage ♠E - og det kunne have kostet
dyrt. Han angreb med ♦B til kongen, derefter
♣D og yderligere tre gange klør, fulgt af tre
gange hjerter fra toppen. Vest kunne trumfe,
men nu var begge Nords spar-tabere
forsvundet. Spar igen til trumf, men
undervejs havde Fritzbøger holdt godt fast i
sine rudere, og han tog det sidste – og
sættende – stik på ♦10.
Har du set hvordan 6♣ vindes med udspil af
♦B? ♦K tager 1. stik, ♣D afslører den kedelige

trumfsits. For at vinde skal spilfører spille
ruder til esset og trumfe en ruder med ♣4.
Derefter tre gange hjerter fra toppen og
afkast af de 2 spar-tabere. Vest kan trumfe,
men det bliver modspillets eneste stik.

Støvsugerbanden
Når vi laver en bund, så gør vi det med
maner! Så afslappet tog Birthe Kjeldsen det,
da hun kom i kløerne på ”Støvsugerbanden”
Syd/N-S

♠D95
♥K32
♦ED6
♣KB96

♠6
♥D
♦ 10 9 8 2
♣E875432
♠EB843
♥ 10 9 6
♦K73
♣ D 10
♠ K 10 7 2
♥EB8754
♦B54
♣-

Vest

Nord

Øst

D
Pas
Pas

2♣
4♣
5♣

Pas
Pas
D

Svend noterede glad +1700

Syd
1♥
3♥
4♥
Pas

Støvsugerne var Svend Pedersen i Øst
og Bent Saur, der længe interesseret
fulgte NS´s meldinger, der lignede en
ægteskabs-bridge, hvor ingen ville
overgive sig. Angreb med E, og da
røgen lettede stod der -1700 til NS,
Det hjalp ikke meget, at holdkammeraterne som ØV havde meldt
og vundet 3ut – stadig 16 IMP til
Støvsugerne.
♠ED9
♥KD873
♦9742
♣ 10

Nord/N-S

♠K87653
♥64
♦ D 10 5 3
♣7

♠ 10 2
♥EB95
♦KB
♣EKB53
♠B4
♥ 10 2
♦E86
♣D98642

Vest

Nord

Øst

Syd

Mich
Hvass

Knudsen

Algran

1♥
D
Pas

2♣?

Mathilde
K
Pas

Pas
Pas

Pas
Pas

Pas
2♠

Der er ofte kun en enkelt melding
mellem succes og tab. Dette spil er fra
C-rækken. Ingen oplagte fejl, men
alligevel. Det var Henrik Knudsen, der
åbnede med i Nord med 1 ♥ – han har
minimum, men ganske rimelig. Nu gik
Paw Algreen (fra Ejvinds smukke
drenge) meget blødt ind med 2 ♣ – de
fleste ville nok melde 1ut! Mathilde
Kruse havde en glad pas, makker ville
nok genåbne med en dobling, som hun
kunne forvandle til straf.
Nu har vi spotlight på Henrik Knudsen.
Han ved at makker har straf-passen,
men skal han doble på sin
minimumshånd? Det skal han kun hvis
NS selv kan vinde game, ellers er det
bedre i hold at tage udoblede
undertræk.
Men Nord kunne ikke holde fingrene
fra det røde kort, og få sekunder
senere stod ØV i 2 ♠, der let vandt 9

stik, mens der er mindst 2 undertræk i
2 ♣. Ved det andet bord havde ØV
arbejdet sig i 4 ♠, der skulle en ned: 5
IMP til de smukke drenge – der dog
tabte kampen stort.

En uheldig åbning blev barsk udnyttet af
Henrik Norman. Nord valgte hvis makker
skulle komme i udspil - at åbne med 1♦ (i
stedet for 1♣) og efter doblingen støttede
Syd til 3♦ . Fin spær, men da Vest satsede på
3ut, så angreb Nord med ♦B til Damen. ♠E og
spar igen til kongen. Her afblokkerede
Norman ♠10 9 for at bevare forbindelsen
mellem hænderne. ♦K igen og frafald, og
ruder til esset. Derefter trak Norman ♣EK i
håb om at enten ♣D eller ♣10 faldt. Det
fungere fint, og han kunne nu rejse sit 9. Stik i
klør: +400 og 10 IMP, da ØV ved det andet
bord spillede 4♠ -1.

Mathilde så frem til makkers dobling

Syd/Ingen

♠KB
♥K73
♦ K B 10 8
♣D864

♠E754
♥642
♦ED3
♣B75

♠ D 10 9 2
♥ E B 10
♦75
♣EK93
♠863
♥D985
♦9642
♣72

Henrik udnyttede barsk en lille hjælp

Vest

Nord

Øst

Syd

Norman

Jacobsen

Poulsen

Kruse-P

Pas
3ut

1♦
Pas

D
Pas

Pas
3♦
Pas

Top-3 hos Damerne fra Aarhus
Af Charles

Velkomstknus
Mandag formiddag ankom damerne i
strålende humør, og de glædede sig til to
hyggelige dage, og det gør skribenten også.
Jeg fangede nogle af parrene til en kort snak
om ambitionsniveauet.

De forsvarende mestre Ketty Jepsen og
Bettina Kalkerup ladede op i det fri, og
ambitionerne er helt klare: ”The Double” 

Også Birte Eriksen og Lene Rask Jepsen er
blandt medaljeaspiranterne.

Kirsten Steen Møller – Hanne Oht vandt
bronze for to år siden i Vingsted, og de er på
medaljejagt igen,

Mens Eva Beildorff – Annette Bjørns
primære mål er: ”Vi skal bare have det
”pisse” hyggeligt 
De friske piger fra Smilets by, Anna Mette
Nielsen – Grete Voldsgaard (ovenfor) har
flere gange vundet bronze i damehold, og
Anna Mette og Grete har også vundet bronze i
par, så de går efter metal 

Fyn
stiller
med
de
tre
tidligere
danmarksmestre Anita Buus Thomsen – Leise
Hemberg og Jane Norgren, der spiller med
den lokale Anne Lauritzen. Anita og Leise
fyrede mange stik af i mix par, og så må vi se,
om de stadig har gang i stikarmen.

Vest

Nord
Anne
Lauritzen

pas
1
pas
4
pas
6
4 = Minorwood
5 = To esser og D

Øst

pas
pas
ap.

Syd
Jane
Norgren
1
2
5

Udspil D (lignede en singleton)
Jane stak udspillet med E og lokkede med
D. Når de ikke dækker… op på E (940),
hvor enkelte gik ned pga. spartrumfningen.
STORE kort
De østjyske mestre Rikke Christiansen og
Marlene Henneberg førte ved frokost, og jeg
nåede lige at se formiddagens sidste spil, hvor
Marlene havde STORE KORT.
16
V/ØV

”Zia” Jane
Norgren og Lauritzen fik en forsigtig start,
men her gættede Jane sitsen.
11
BT54
Antal Res Point
S/Ingen K
5 990 19
EB83
1 940 13
ED73
5 920 7
D
98763
7 490 -5
843
B9762
1 460 -13
964
K
1 420 -15
BT8654
92
1 150 -17
EK2
3 -50 -21
EDT5
DT752
K

765
Antal Res Point
T98
1
100 23
87543
1 -500 21
82
1 -620 19
98
EDT
5 -630 13
7654
EKD3 13 -660 -5
KT62
D9
1 -680 -19
T43
EKB7
1 -690 -21
KB432
1 -1100 -23
B2
EB
D965
Vest
Nord
Øst
Syd
Rikke
Marlene
Christiansen
Henneberg
pas
pas
2
2
pas
pas
2ut
pas
3
pas
3
pas
3
pas
4
ap.
2 = multi
2ut = 25-27
3 = Amerikansk Stayman
3 = majorfirfarve
3 = Firfarve i hjerter.
Udspil 3

Marlene tog udspillet på 10 og trak tre høje
trumfer, hvorefter hun omhyggeligt spillede
9! Aktuelt stak syd med E fulgt af B til D,
men det havde ikke hjulpet at lægge B, den
tages med K, og i næste stik kommer syd ind
på E og må åbne en sort farve. Et sødt
slutspil til 12 stik og +19.

Birte Eriksen og Lene Jepsen lå godt til ud på
eftermiddagen. Anna von Lowzow og Nell
Rindahl havde sat et mål som nr. 16, og de
ligger nr. 14.

Ping pong
Som skrevet i indledningen kom Annette
Bjørn og Eva Beildorff primært for at hygge
sig, og det gik fint i dette spil 
5
N/NS

B9763
Antal Res Point
DT8
2
150 21
KB9
1
120 18
KB
6
100 11
ED54
KT2
1 60/60 5
96
KB752
1
90 4
E83
D65
3
50 0
DT82
54
2
-90 -5
8
2 -110 -9
E43
2 -120 -13
T742
1 -150 -16
E9763
3 -200 -20
Vest
Nord
Øst
Syd
Eva
Annette
Beildorff
Bjørn
pas
pas
1
1
pas
2
ap.
Udspil 8 taget med E. Spilfører forsøgte
3, som nord tog med K fulgt af 3! trumfet i
syd. 9! til B. Mere spar trumfet i syd. Klør
til K og spar trumfet med B overtrumfet
med E. Stadig to trumfstik til nord.
-150 og +16.
Aarhuspar i top-3
Efter 24 runder dominerer parrene fra Smilets
by:
1. Rikke Christiansen-Marlene Kirstan 404
2. Camille Krefeld-Bente Bo Christensen 226
3. Birte Eriksen – Lene Jepsen 203

Elimination

24
V/Ingen

E9643
K97
B5
D72

K8
Antal Res Point
T5
8
50 16
DT98642
2 -140 6
83
11 -420 -7
DBT7
2 -430 -20
ED83
1 -450 -23
EK
T64
52
B642
73
EKB95

Vest
Nord
Anna
Birte
von Lowzow Eriksen
pas
3
3
pas

Øst
Nell
Rindahl
D
4

Syd
Lene
Jepsen
pas
ap.

Udspil 2 til E og D til K. En
klørtrumfning til nord sætter kontrakten med
magt, men der kom ruder igen til K.
Anna trak de sidste trumfer fulgt af K og E
og D. De sad ikke rundt. Let nok for os at
spille klør mod D, men havde nord kun 5
hp? Von Lowzow trumfede bordets sidste
hjerter og fortsatte med 2! Det vinder med
Hx i klør i nord. Et frisk forsøg, men -16 her.

Skæve kort
Jeg uglede dette spil med toerne.

20
V/Alle

E
BT98542

BT743
83
B752
K7
E6
KD7632
E9854
982
K6
KDT964
D3
BT
ED5
Vest
Nord
Johanne
Camilla
Broe
Krefeld
pas
3
pas
4
pas
pas
Udspil E
-500 gav -4 til N-S.

Antal Res Point
1 680 23
11 650 11
1 620 -1
2 500 -4
1 300 -7
2 200 -10
1 170 -13
1 100 -15
1 -100 -17
1 -110 -19
1 -300 -21
1 -630 -23
Øst
Syd
Thordis Bente Bo
Skjernaa Christensen
pas
3
5
D
pas

Dameskud
Ledestjernen Marlene Henneberg

Festivalhistorier
af Christina Lund Madsen

Sin egen lykkes smed
I en bronzeturnering søndag aften skulle der
trækkes lod om et ophold på hotel Ærø. For
at sikre absolut neutralitet blev Birgitte Engelbrechtsens assistent udpeget som lykkens
gudinde, da hun ikke selv havde deltaget i turneringen.
		Og ud af 76 spillere trak hun - Birgitte Engelbrechtsen.

Parkering
Vi henstiller til, at alle forsøger at parkere så
hensigtsmæssigt som muligt i de områder, hvor
der ikke er afmærkede båse, så alle får chancen
for at finde en plads. Tænk på hende ved siden
af, så tænker hun også på dig.

Best Dressed Man of the Day
Prisen for dagens flotteste fyr går til Peter Jacobsen, der nyder sin første festival uden DBfskjorte. Han er gået all in i hawaii-outfit, men
udelukkende for at lette holdpallernes kamp for
at finde ham til opgørelse i Vinoble Open.
		Brillerne går Peter med til daglig.

Glade Birgitte

Festivalhistorier
af Christina Lund Madsen

Ud af 150 hold i Vinole Open er der 149 danske
og et enkelt svenskerhold. Til gengæld består det
af tre unge stjerner og en enkelt fortidsstjerne.
De svenske juniorverdensmestre, tvillingerne
Ola og Mikael Rimstedt på 19 år, Simon Hult
på 20 år, som ifølge eget udsagn ikke har vunnit
nånting, og Mats Nilsland, der på spørgsmålet
om sin alder svarer ”20+”.
Hvis ide var det at tage til den danske bridgefestival?

”Din,” siger Ola Rimstedt med morgenhår og et
smørret grin.
		Hans tvillingebror Mikael tilføjer: ”Jeg
spurgte dig, hvor man kunne se deltagerne, og
Ola og Simon var friske på at spille.” Så skulle
juniorerne blot have fundet en 4. mand.
		”Simon ringede til alle, og der var ingen, som
ville,” fortæller Mats Nilsland, som derfor fik lov
at komme med de unge. Hvis man lægger deres
alder sammen, har man Mats’ alder. Næsten…
		Simon Hult og Mats Nilsland skal spille i
den danske 1. division næste år. Mats Nilsland
har spillet i Danmark i flere år, men den unge

Simon Hult bor 30 mil syd for Stockholm (hvor
langt det end måtte være) og kommer alligevel
hele vejen til Danmark for at spille - endda på
John Møller Jepsens jydehold.
Hvorfor?

”Jag gillar att spela bridge.”
		Nilsland: ”I Allsvenskan spiller vi ikke med
skærme. Det er bare en lang weekend, kampene
er korte. Det er sjovere at spille seriøs bridge i
den danske division.”
		Mikael, som pga. sygdom pludselig debuterede i 1. division for et år siden, tilføjer: ”Danmark är helt överlegsen.”
		Hvad synes I om niveauet i Danmark sammenlignet med Sverige?
		Nilsland: ”Danskerne er dårlige til at holde
fast i deres makkerskaber. De er for egoistiske.
Svenskerne holder sammen længere og klarer
sig bedre internationalt.”
		Ola: ”Jeg tænker mest på meldingerne. Der er
der jo stor forskel. Det virker som om svenskerne
er mere uortodokse i meldingerne. Danskerne
melder dårligere, men mærkeligere.”

Svenskerne holder
formen ved lige i pausen
i nedbruddet i Vinoble

Ola Rimstedt, Mats Nilsland, Mikael Rimstedt og Simon Hult

Nilsland: ”Svenskerne er mere skolede, men
danskerne er gode kortspillere.”
Hvad er det bedste ved Danmark?

		”At man får lov at komme hjem til Sverige.
Jag är inte så bra på dansk. Det är jättesvårt,”
siger Simon fra en nordligere del af Sverige end
de tre fra Skåne.
		”Øl. Folket. Første gang jeg spillede division,
mødte jeg Knut Blakset og Mathias Bruun. Jätte
trevlige gubbar dom två är. Og da jeg spillede
DM mixedhold mod Knut, så bød han hele bordet på øl. Pigerne ville ikke have, så Knut kom
tilbage med to øl til os hver. Jeg havde aldrig
mødt ham før,” fortæller Mikael.
		Men selv om svenskerne elsker danskerne
og vores øl og hyggestemning, så mener de, at
alkohol fylder for meget i danske turneringer i
modsætning til Sverige, hvor der er der totalt
alkoholforbud i alle turneringer.
		Simon: ”Jeg synes ikke, at man fx i en turnering som Vinoble skal drikke så meget, hvis man
tager den seriøst. Måske et par øl om aftenen.”
Hvad er jeres bridgeambitioner?

Mikael: ”Mit mål er at deltage i alle de amerikanske nationals, men samtidig have et almindeligt
job i Sverige. Jeg studerede, men det blev for
stressende. Lige arbejder jeg som bridgelærer.”

		Hans kammerater kommenterer, at de ikke
tror, Mikael nogensinde får et ”vanligt job”. Til
det siger Mikael: ”Jeg har altid gerne villet være
politibetjent,” hvilket afføder lidt fnisen fra de
andre. Mikael er høj, tynd og meget blid at se på.
Simon: ”Jeg læser til ingeniør. Mit mål er at blive
verdensmester. Helst så hurtigt som muligt.”
		Ola tænker lidt. ”Jeg ved det ikke… måske
som Micke. Tage til alle nationals.”
		Hans tvillingebror indskyder: ”Hvis jeg skulle
gætte, så ville Ola gerne leve af at spille bridge.”
		Ola protesterer: ”Jeg kunne også have et normalt arbejde.”
		”Ja, foran disken på McDonalds,” fniser Simon.
		”Jeg fortsætter med at spille bridge, så får vi
se, hvor langt det rækker, slutter Ola.
		Nilsland har allerede vundet to VM-bronze og
to EM-sølv og prøvet det meste, så hans ambition
er mest af alt at finde en makker at opbygge et
godt makkerskab med.
		Hvad ser I mest frem til ved den danske festival?

		Mikael: ”Det er sjovt at møde alle menneskene. Vi hænger meget ud med danskerne til
internationale turneringer. Og Vinoble er jo en
stor turnering nu med 150 hold.”
		Ola: ”149 danske og et svensk.”
Nilsland: ”Det lyder som dårlige odds.”

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

EM-opdatering
af Christina Lund Madsen

Alle danskere er ude af holdturneringerne ved
de åbne europamesterskaber i Tromsø.
		Dennis Bilde var som eneste dansker tilbage
i hovedturneringen efter de indledende runder.
Dennis spillede med amerikaneren Chris Willenken på den amerikanske sponsor Andrew
Rosenthals hold (med Aaron Silverstein) og de
hollandske stjerner Bas Drijver-Sjoert Brink.
Holdet endte som nr. 4 ud af 102 hold i den
indledende monrad, hvor favoritterne faldt på
stribe for cuttet på 16 hold til knockout-fasen,
deriblandt de polske verdensmestre fra det åbne
VM i Kina i efteråret.
		Efter de første otte spil mandag morgen (formatet er kampe a 2x14 spil) var Dennis-Chris
og Rosenthal-Silverstein bagud med 39-9 efter

tre slemsving den gale vej. De gjorde imidlertid
et grusomt comeback og fik vendt kampen til
54-39. Slutresultatet endte 113-69 til Dennis og
co. over det engelske De Botton-hold.
I kvartfinalen startede holdet atter med at komme
bagud, men denne gang ar der ikke skyggen af et
comeback. Det endte med en mindre massakre
og holdet tabte samlet med XXXX.
		Maria Dam Mortensen klarede desværre ikke
cuttet i damerækken, ej heller danskerholdet
Morten Bilde-Stig Farholt, Peter Jepsen-Majka
Cilleborg Bilde og Dorte Cilleborg-Michael
Krogh Andersen.
		Parturneringerne begynder allerede i dag med
kvalifikation, så danskerne har endnu en chance
for at slæbe medaljer med hjem til Danmark.

DM damepar - Stilling efter 24. runde

Hotel Christiansminde Bronze Handicap

Sideturneringer

Bronze 5A (38 par)

1. Mads Krøjgaard - Morten Stege .............................139
2. Torben Ebbesen - Erik Brok ...................................135
3. Jens Grann - Jens Astrup.........................................101

Bronze 5B (50 par)

1. Ture Rademacher - Preben Taasti........................-0,95
2. Bentha Nørgaard - Jørgen Schultz......................-0,83
3. Marianne Mathiesen - Henning Hansen.............-0,72

Sølv 3 (20 par)

1. Jesper Jungdal - Peter B. Hansen ........................ 157
2. Thomas Mathiasen - Otto Mathiasen......................77
3. Anne Nimb - Jørgen Bentsen..................................37

1. Annie Storm - Trine Visbjerg Petersen....................215
2. Ib Hornbeck - Lisbeth Smed
..........................202
3. Helle Velschow-Rasmussen - Karen Hornbeck......198

Sølv 2 (40 par)

1. Tommy Kristensen - Thomas Egedgaard..............1166
2. Rasmus Dam - Steffen Wich ..................................963
3. Annette Nordstrøm Hansen - Vibeke Skat-Rørdam 903

Hotel Christiansminde Bronze 28+

1. Asger Loldrup - Marianne Loldrup............... 238
2. Eva Rosenbaum - Bent Fogel.........................203
3. Yvonne Løvschall - Claus Christensen .........196

Dagens program
09.30 -17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.30
10.30 - 15.00
16.00 - 22.45
19.00 - 23.30
19.00 - 23.30

Tirsdag den 7. juli

Turneringslederkursus modul 2
DM Damepar
VINOBLE Open
Svendborgsund Bronze
Sølv parturnering 4 (IAF)
Triton Rejser Bronze
Lynbridge - ca. 60 spil

