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Festivalen (for)bliver en succes
Kære Bridge Danmark,

Nu her hvor den tolvte af slagsen og den nu tredje i Svendborg sættes i gang, tegner det atter
til at blive en festival med fremgang og succes. Når du læser dette har festivalen netop tegnet
en rigtig fin kontrakt for de kommende 3 år her i Svendborg.

Sidste års fremgang i deltagerantallet har vi et klart mål om at overgå. Ikke
kun i tallet alene, men for at festivalen som den oprindeligt var tænkt, kan
tiltrække endnu flere klubspillere, der bare vil hygge en dag eller to i de
mange og daglige sideturneringer.
Festivalkomiteen har bestemt ikke ligget på den lade side her i vinters.
De har sammen med vores stab i sekretariatet haft virkelig travlt med at
evaluere på sidste års festival. Hvad har været godt og hvad trænger? Hvor
kan vi udvikle, og hvor kan vi ændre noget? Der er således igen tænkt
pænt nyt ind i dette års udgave af festivalen… men kom selv og oplev det.
Ja, nyd det ligefrem.

Som formand vil jeg oprigtigt gerne opfordre hver og en af jer om
at tage SMILET med, hver gang du møder en af vore snart mere end
hundrede frivillige. De gør et fantastisk arbejde for, at du og jeg kan
nyde hvert eneste spil. De er de allerførste, der hver morgen møder ind for at forberede spille- og madsteder, og sandelig om de ikke er de sidste, der lukker og slukker hver eneste aften.
Vis dem lidt respekt, hjælp dem undervejs ved at sætte ting på plads, rydde dit bord og ikke
mindst, hav et glimt i øjet. De fortjener det om nogen.
Nis Rasmussen,
formand for DBf

De fem danmarksmesterskaber skal naturligvis fejres undervejs. Tænk at stå øverst på podiet og
blive overvældet af klapsalver. Sådan må og skal det vel være. Festligt, stort og mindeværdigt!
Har du en ledig stund, så brug den endelig på at kigge forbi juniorcampen, begynderfestivalen
eller ved et af de rigtig mange undervisningsforløb, der kører hele ugen… alternativt kan du
bruge tiden på at besøge en af vore sponsorer i Svendborg. Det er altid rart at give noget tilbage
til dem, der støtter os.
De sidste par år har vi haft helt særlige ”gæster” i form af Bridgefonden og Skolebridge. De
er her igen og vil elske, om I tager en snak med dem, eller blot støtter deres (vores) projekter
på den ene eller anden måde.
Ellers er det blot at ønske alle en fantastisk festival.

Nis Rasmussen
Formand for DBf

Rekordår i vente
Af Christina Lund Madsen

Dansk Bridgefestival er for os, hvad Roskilde
festival er for nybagte studenter. Vi tæller ned til
årets højdepunkt, hvor vi genser venner og finder
nye. Nogle møder deres tilkommende, andres
medaljedrømme går i opfyldelse, og vigtigst af
alt, så har vi det megasjovt.
I år fylder festivalen 12 år, og det er tredje
gang, vi er i Svendborg. Og vi er vilde med at
være her. Så vilde, at vi tager (mindst) tre år til.
DBf skrev i juni under på en aftale med Svendborg kommune om, at festivalen bliver tre år
mere frem til år 2019. Det bliver spændende at
se, hvor mange deltagere er med i 2019.
I år har vi allerede slået to rekorder. Bedst
som vi troede, at Vinoble Open ikke kunne blive
større, så har vi igen-igen sat deltagerrekord.
156 hold er det blevet til, på trods af det katastrofale nedbrud sidste år. Festivalstaben har
gjort alt, hvad de kan for at sikre, at det ikke
sker igen. En nødplan er klar til at blive iværksat, hvis det hele bryder ned, og en flugtplan er
klar til de turneringsansvarlige, hvis nødplanen
svigter.

Så kan vi juble over, at den intense indsats for at
skaffe flere unge til bridgebordet måske er ved
at materialisere sig. Der er tilmeldt 55 unge fra
10-20 år til dette års juniorcamp - og det er vel
at mærke uden at tælle de 12 garvede juniorer,
som giver videre til de nye, som de selv er blevet
givet til.

Kig ind i SG-huset søndag eftermiddag, hvor der
bliver spillet sideturneringer under hele festivalen. Her sidder nogle 13-16-årige og spiller
deres livs første bridgeturnering. Lad os glæde
os over deres iver og tilstedeværelse på festivalen, og giv dem gerne et smil og et par ord, der
kan gøre dem stolte.

Bulletin hver dag
Festivalbulletinen udkommer hver morgen hele
ugen, og den er gratis for alle deltagere. Vi mailer den ud til alle byens hoteller i håb om, at de
vil printe den, så I har den til morgenkaffen, men
hvis det glipper, så spørg efter den i receptionen
på hotellet. De skal af og til lige have en venlig
påmindelse.
Vi trykker også en stak, som bliver lagt frem
i Svendborg idrætscenter, men der er ikke en til
hver, så giv den gerne videre, når du har læst
den, eller læg den, hvor du tog den. Så redder vi
måske en meters regnskov.
Alle bulletiner kan også downloades hver
morgen fra www.bridgefestival.dk, hvor også
programmet og resultater m.m. kan ses.
Kom med din historie
Vi på redaktionen er vilde med gode historier.
Så kom fluks med en sjov/uheldig/actionfyldt/
og meget gerne pinlig historie fra festivalen - og
hvis I samtidig har et billede, så får I måske en
krammer af en af skribenterne...
I finder en af os i bulletinrummet på 1.sal.
Bidrag kan også afleveres i Informationen.
Jeg får i løbet af festivalen hjælp af en række
gæstestjerner som Ole Berg, Amalie Palmund,
Charles, Peter Lund og ikke mindst den tidligere redaktør Henrik Kruse Petersen, som
hjælper her i den første weekend. Så fang os,
tal til os, smil, når vi kommer med kameraet eller bed os om at smutte, hvis vi forstyrrer. Vi
glæder os til at skrive om alle jeres fantastiske
bedrifter, frygtelige uheld og finurlige oplevelser. Rigtig god festival! Kærligst Redaktricen

Gratis introkursus i bridge
under Dansk Bridgefestival i Svendborg

Forstår din ægtefælle dig ikke?
Så tilmeld ham et gratis introkursus her i Svendborg lørdag den 16.
juli fra kl. 14-17, hvor han bliver indviet i bridgens mysterier.
Hvad, hvis han siger ”Men handler bridge ikke bare om at få de bedste
kort?”
Jo, hvis vi spiller hjemme i stuen, så vil dem, der får flest esser, konger og
damer, ofte være dem, der vinder. Men det gælder kun for privat bridge.
I turneringsbridge spiller alle de samme kort, og resultaterne for alle
deltagere bliver sammenlignet. Det bedste er, at vi får en masse nye
venner.

Bridge - mere end et spil
Dansk Bridgefestival 8. - 17. juli 2016

Svendborg Idrætscenter . Ryttervej 70 . 5700 Svendborg

Kort & Godt – Stort & Småt

Spillestedet

Spillestedet er Svendborg Idrætscenter, som
består af en ældre idrætshal og det spritnye SGhus. Det ligger på Ryttervej 70, hvilket er ca. 2
km fra centrum.

Officials

Bridge-cafeen

Bulletiner

Bridgecafeen har åbent fra fredag den 8. juli til
og med søndag d. 17. juli.

Bridgecafeens sortiment er som altid salater,
sandwiches, smørrebrød, kager og drikkevarer.
Og så selvfølgelig den gode og hurtige service!

Øl-rabatkort

En øl koster 45 kroner på festivalen. Men der er
penge at spare på de læskende varer, hvis du i
Informationen eller i cafeen køber et hæfte med
10 ølbilletter til 400 kr.

Information

Findes forhallen. Her kan der købes billetter til
bronze- og sølvturneringer. Der kan også købes
spisebilletter samt øl-rabatkort.

Parkering

Der kan parkeres i ubegrænset tidsrum i alle
opmærkede områder samt på grusområdet bag
parkeringspladsen. Parkering på græsset er ikke
tilladt.
Husk, at der skal være plads til alle, så tag hensyn, når du stiller bilen.

Parkeringspladsen ved
Svendborg idrætscenter
er tætpakket under hele
festivalen

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

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.

Tobak

Rygning er kun tilladt udendørs.

Personalet under festivalen
Festivalansvarlige

Per Egelund
Jytte Skjærbæk
Flemming Bøgh-Sørensen
Charlotte Koch-Palmund

Information

Jacob Kehl
Trine Binderkrantz
Charlotte Koch-Palmund
Elsbeth Riken
Bendt Eriksen
Charlotte Mohr
Karin Holm
Jonas Houmøller
Morten Henningsen

Turneringsansvarlige
DBf ’s sekretariat

Turneringsledere

Jens Brix Christiansen
Ole Berg Kristensen
Niels Krøjgaard
Marieke Quant (Holland)
Marcin Wasłowicz (Polen)
Els Witteveen (Holland)
Lars Andersen
Bertel Lund Hansen
Sus Vang
Kenneth Jensen
Niels Caspersen
Jørgen Steen Larsen
Oluf Malmros
Jesper Debois
Peter Lilholt
Torsten Ørhøj
Mogens Rerup
Susanne Kramhøft
Per Egelund
Jacob Duschek

Appelkomité

DBf ’s appelkomite v/ Jens Brix Christiansen

Rækkemanagers
Peter Kejlberg
Christian Sørensen
Ulla Elmelund
Carl Johan Stolpe
Søren Hoppe
Mogens Pedersen
Ulla Kjærsgaard
Kurt Andersen

Jens Erik Pedersen
Annette Brink
Lise Andersen
Knud Peder Hansen
Niels Caspersen
Niels Jørgen Hansen
Søren Kryger
Morten Kjærsgaard
Kennet Jensen

Kortlægning

Bo Ulrik Munch
Svend Gjerløv
Hanne Gjerløv
Kirsten Munch
Inger Winther
Dirch Olesen

Resultatservice
Ulla Tradsborg
Ole Nielsen
Allan Christensen
Otto Rump
Sonja Rasmussen
Karl Bo Jensen
Annalise Thorsen
Jonna Laursen

Bulletin, presse og facebook
Christina Lund Madsen
Ole Berg Kristensen
Amalie Palmund
Peter Lund
Henrik Kruse Petersen
Trine Binderkrantz
Charles Jens Otto Pedersen

IT

Claus Øgard
Henning Mikkelsen

BBO

Maria Dam Mortensen
Susanne Kramhøft
Jan Nielsen

Begynderfestival
Sus Vang
Steen Løvgreen
Torben Kelså
Jørgen Røhl
Jan Nielsen

HK Sørensen
Carl Erik Cloos
Lenna Hansen
Hanne Plough
Visti Christensen

Bridge-caféen

Jytte Skjærbæk
Per Egelund
Søren Pirmo
Nina Andersen
Annette Brink Nielsen
Gitte Mikkelsen
Inger Hoppe
Hanne Brix
Bente Løv Andersen
Jette Wulff
Mette Jørgensen
Inge M. Johansen
Birgitte Bendix
Poul Erik Larsen
Ole Jacobsen
Ulla Rasmussen
Inken Hilbrecht
Lone Enghus
Randi Hansen
Annette Millinge
Britta Nielsen
Irene Jensen
Karin Holm
Ejgil Ansersen
Knud Dejgaard
Anne Thule
Annie Bech
Hanne Munk
Jonna Bakkebo

Ellen Schwalm
Henny Sørensen
Mogens Rasmussen
Gunvor Hansen
Karen Schade
Finn Larsen
Margit Jørgensen
John Jensen
Bente Jensen
Michael Skov Christensen

Økonomi

Peter Barington
Morten Henningsen

Ceremonimester
Egon Andresen
Jytte Skjærbæk

Turneringslederkurser
Per Egelund
Søren Pirmo

Bridgeintro

Inge Lind Sørensen

Makkergaranti
Ellen Rasmussen
Inge Myrvold
Gerda Arildsen
Gudrun Jørgensen
Per Svanen
Maya Rasmussen
Connie Strange
Lone Dahl
Anni Hansen

Varm mad under festivalen

Følgende dage er der mulighed for at købe varm mad - billetter købes i Informationen:

Fredag den 8. juli (serveres på første sal)
Grydestegt kalvecuvette med sommergrønt, skysauce og nye kartofler 120 kr. inkl. en øl, en
sodavand eller et glas vin

Mandag den 11. juli (serveres på første sal)
Citronmarineret kam af gris med bagte rødløg, skysauce og nye kartofler 120 kr. inkl. en øl, en
sodavand eller et glas vin
Tirsdag den 12. (udleveres i cafeen - spis her eller tag med hjem)
Lasagne med grøn salat 50 kr.
Onsdag den 13. (udleveres i cafeen - spis her eller tag med hjem)
Frikadeller med kartoffelsalat 50 kr.

Fredag den 15. juli (serveres på første sal)
Kyllingebryst med flødeost, parmaskinke, spidskålssalat, urtesauce og nye kartofler 120 kr. inkl.
en øl, en sodavand eller et glas vin

Hotel Troense DM for
mixed par
af Christina Lund Madsen
Traditionen tro krævede kvalifikationen i Hotel
Troense DM for mixedpar sine ofre. Blandt de
mest prominente navne, som i dag må sætte sig
ved et bord i B-finalen, finder vi Marlene og
Jens Ove Henneberg, som spiller på det danske
mixedlandshold ved bridge-OL i september.
Parret har ellers haft en god sæson i deres debut i 1. division, men som årene har vist, er det
ikke nogen let sag at ende i den bedste tredjedel,
hvilket damelandsholdsspillerne Lone Bilde
og Nadia Bekkouche med hver deres mandlige
påhæng fik at føle i går aftes og derfor spiller
B-finale i dag.
Dorthe og Peter Schaltz, som tidligere har
vundet turneringen med så stor en margin, at al
spænding om guldet udeblev, og som sidste år
måtte nøjes med sølv efter at have tabt på indbyrdes opgør, lå længe og kæmpede under cuttet. Med en rutineret sidste øjebliks-spurt endte
de dog på en rutineret 30.-plads, og jeg tør godt
oddse (hvilket man desværre endnu ikke kan i
mixedpar) på, at de kommer til at blande sig i
medaljekampen - SMART eller ej.
På den forhadte 41.-plads finder vi Lone Kiær
og Jeppe Juhl, og der er næppe nogen tvivl om,
at alle i en radius af 17 km ud på de sene nattetimer har hørt Jeppe fortælle om i hvor mange
spil, han kunne have fundet de sidste 10 point.
Midt mellem alle favoritterne troede Ulla
Tradsborg og Henrik Kristensen, at de i al ubemærkethed kunne snige sig ind på en 4.-plads.
Men den gik ikke. Og jeg tør godt påstå, at der
er mere end en i festivalledelsen, der i al hemmelighed håber på, at Ulla ikke får al for stor
succes ved bridgebordet i de kommende år, for
hun er nærmest uundværlig i regnskabsrummet
under festivalen.
Men hvem løb så med 1.-pladsen i kvalifikationen?
Såmænd sidste års vindere Signe Buus Thomsen og Martin Juhl. Bare lige for at illustrere, at
det ikke var rent held sidste år...
I øvrigt var topscoren en af de laveste, jeg kan

mindes, og generelt var det et meget samlet felt.
Det tyder på, at seedningssystemet, som gennem
de seneste år er blevet benyttet, gør det godt.

Mixedgyseren i 2015
Sidste års DM for mixpar fik en historisk dramatisk afslutning, da et målfoto måtte afgøre, om
sejren gik til det legendariske Schaltz-ægtepar
eller daværende junior Signe Buus Thomsen og
hendes (evigt unge) makker Martin Juhl.
De to par lå a point efter sidste rundes, men
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...
Vi genudsender her et spil med Signe og
Martin fra sidste år i mangel på et fra kvalifikationen:
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Udspillet gik til ♥ T, der holdt stik, og ♥ B fik
Øst 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. En ruder fra
bordet gik til damen og kongen. Martin i vest
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 barometeret.
Mit gæt er, at det i morgen atter kommer til
at stå mellem Schaltzerne og Signe-Martin, men
hold øje med Ulla og Ulrik Zeeberg. De har en
grusom statistik i DM mixedpar. Andre medaljekandidater er Anita Buus Thomsen og Tom
Nørgaard, som sidste år satte ny scoringsrekord desværre for dem var det i B-finalen... De vandt
i år også det østjyske mesterskab, som I kan læse
i Charles’ artikel på næste side, og lader til at
være i fin form.
Hvilke overraskelser der kommer, har jeg
lovet ikke at afsløre, så følg med i morgen...

Signe Buus Thomsen og Martin Juhl, da sejren i
2015 var en realitet

Følg BBO-transmissionen fra
A-finalen i DM mixed par både
lørdag og søndag
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Fynsk hattrick
Af Charles

derefter 7. Vest fortsatte med B til K, og
syd forsøgte nu 6 til B og D.
10! Det lignede, at ”eneste” chance for at få
et hjerterstik var at forsøge D, men vest tog
E og hævede klørstikkene, hvor øst kastede
spar. Der kom 9 retur og rest til øst.
2ut (-600). Spilfører fik kun to klørstik, efter
en meget uheldig spilføring.
Østsjælland har kun to DM-pladser, men de
fynske piger har lovet at lave en plads, så de
har tre pladser næste år 
Det lykkedes spillere fra Distrikt Fyn at vinde
Distriktsmesterskabet i tre forskellige
distrikter, hvoraf Fyn var et af dem. 
Susanne Buus Thomsen og Nell Rindahl
måtte en tur til Djævleøen for at kvalificere
sig til DM for Damepar, da en skiferie
forhindrede deltagelse i det fynske heat. Det
gik fint med sikker sejr, men det kneb mere
med at finde et pressespil. Det lykkedes dog
at finde et i den usædvanlige afdeling 
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Udspil D til E fulgt af D til K. Øst
længdemarkerede i stik et med 4 og lagde

Østjyske mestre
Anita Buus Thomsen drog til Aarhus og vandt
det østjyske mesterskab i mixed med Tom
Nørgaard.
En sporty kontrakt.
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3 og 4 = cue-bids. 4ut = RKCB (1430).
5 = to E + D.
Moysean fitten slog til. 12 stik (980) og +10.
Anita og Tom vandt B-finalen i 2015 med
1017, og mon ikke de har højere ambitioner i
år? 

Alt det ekstra, du gerne
vil vide om festivalen
af Christina Lund Madsen
Bridge Afterparty på Hansted
Baren og spillestedet Hansted har i anledning af
festivalen arrangeret livemusik tirsdag aften den
12. juli fra kl. 22.00-24.00. Musikken leveres af
Oliver Grann Duo, som også sidste år spillede
op for bridgegæsterne.
Adressen er Vestergade 2a, 5700 Svendborg.

Bronzetoppen
I år er der præmie til den spiller, der i løbet af
festivalen samlet set vinder flest bronzepoint i
drop-in turneringerne.
Den ene del af præmien er doneret af Reinholdt Bridge og Travel og består af en dags
råderet (kl 8-16) over Event-Bussen med chauffør. Der køres på hele Sjælland med start og slut
i Københavnsområdet. Bussen har plads til 27
personer.
Den anden del af præmien er et indskud til
Radisson Blu Scandinavia IMP-pairs for et par.
Turneringen spilles sideløbende med CBI 20.22. januar 2017.
Du kan løbende under festivalen følge med i
stillingen i bronzetoppen.

Lodtrækningspræmier
I sideturneringerne har vi i år følgende lodtrækningspræmier, som fordeles med rund hånd i
løbet af ugen.
• 3 gavekort a 200,- fra Cafe Kok
• 2 gavekort á 500,- fra Citronen
• 1 gavekort på 250,- fra keramiker Ulla Sonne
• 1 rejse gavekort fra Riis rejser og Reinholt
bridge & Travel til Hartzen tur for 1 person
til august (overnatning i dobbeltværelse)
• Weekendophold fra Hotel Ærø 1 overnatning + 3-retters menu, for 2 personer
• 2 x gavekort fra Hotel Ærø på overnatning i
dobbeltværelse for 2 personer, inkl. morgenbuffet
• Bridgerejse til Alicante. Lodtrækning blandt
deltagerne i Reinholdt Bridge og Travel
Bronze lørdag d. 16. juli kl. 19
• DFDS Bridgecruise 15.11.2016 for to i
delt suite inkl. bridge og forplejning. Værdi
15.000 kr. Lodtrækning i DFDS Bridgecruise Bronze mandag den 11. juli kl. 19
Derudover er der selvfølgelig som vanligt kontantpræmier i alle sideturneringer.

Dagens program
Lørdag den 9. juli
09.30 - 19.00

Hotel Troense DM Mixed par

10.00 - 16.45		

Sølv parturnering

13.00 - 17.30		

Bronze parturnering

13.00 - 22.00		

Juniorcamp

19.00 - 23.30

Bronze parturnering

opdateringerne fra Facebook, uanset om du selv
er facebookbruger eller ej.
Du skal bare klikke på teksten ”Danmarks
Bridgeforbund”, så kommer det hele frem.
Hvis du alligevel pludselig ærgrer dig for
meget over ikke selv at være med, så skynd dig
til Ryttervej 70 i Svendborg - vi har altid plads
til flere, og der er drop-in turneringer hver dag.

Greenfee-tilbud i Svendborg Golfklub
I hele festivalperioden kan deltagere på årets
bridgefestival spille golf i Svendborg til 200,for 18 huller. Normalprisen er 350,-.
Hvis du vil vide mere, kan du henvende dig i
informationen, hvor du også kan få vouchers.
Gratis intro til bridge
Tag en du kender med på bridgefestival. Der er
gratis introkursus lørdag den 16. juli fra kl. 1417. Se annoncen på side 3.

Følg festivalen via nettet og Facebook
Der er masser af muligheder for at følge med i
Dansk Bridgefestival både i Svendborg og på
afstand.
Den daglige bulletin bliver hver dag lagt på
nettet på www.bridgefestival.dk. Her kan du
læse om stort og småt på festivalen, se resultater,
turneringsreferater og læse sjove historier.
Du kan under festivalen se resultater fra alle
turneringerne på bridgefestival.dk under Resultater. De opdateres lige så snart, de er klar. Som
noget nyt vil vi løbende lægge billeder og små
liveopdateringer på Facebook. På forsiden af
bridge.dk kan du lige under nyhedsslideren se

Spil Oddset på DM åben par
For første gang i historien kan du nu spille på
din favorit i DM åben par, som starter fredag
den 15. juli.
Du kan se odds og spille på vinderen på Danske
Spil: danskespil.dk/oddset/bridge
Vær opmærksom på reglerne for matchfixing.
Det er ikke tilladt at oddse på begivenheden
såfremt du selv deltager i turneringen eller er
involveret som arrangør. Dog må familie gerne
spille på dig.

BBO fra DM mixed og åben par
Efter du så har oddset, kan du følge dine heste
direkte via BBO, som både transmitterer A-finalerne i DM mixed og åben par.

Mortens And 11.-13. november Kryb-I-Ly fuld pension kr. 2.200
( bus fra København kr. 495,-retur)

Jul/nytår superluksus all inclusive på, den uspolerede kanarieø, La Palma 1 eller 2 uger fra 22. dec. til 5 jan.
kr. 8.998 –12.998

æjå

Rekvirer fuldstændige programer hos Vestervig Bridge
www.bridge-rejser.dk

Askhavnsvej 64 Femø, 4930 Maribo email: vestervig@mail.dk tlf. 20233114

Festivalens sponsorer og
lodtrækningspræmier (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!
Vigtigst af alt - 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
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 støtter
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. 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 seks år senere er turneringen tredoblet!
I skrivende stund er der 155 tilmeldte hold.
Det er Peter Schaltz, der står bag vinfirmaet
Vinoble, der har 29 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.
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 fredag kl. 10.30.
Se www.borsenbar.dk

135 værelser og en virkelig god restaurant foruden konferencefaciliteter. Hotellet giver DBf
rabat på overnatninger både for festivalstaben og
festivaldeltagere.
Citronen er både en restaurant og et spillested
med live musik fredag og lørdag. Citronen, der
ligger Brogade 33, sponserer to gavekort på hver
500 kr., som kommer på spil i to af festivalens
bronze- og sølvturneringer. Se www.citronen.dk
Reinholdt Bridge
& Travel drives
af Christian Reinholdt. Ud over at
være en bridgeReinholdt Bridge
klub er det også
...sans for oplevelser
Danmarks største
udbyder af bridgerejser.
Reinholdt Bridge & Travel sponserer to bridgerejser. Den ene er en bridgerejse til Alicante,
der udloddes i bronzeturneringen lørdag den 16.
juli kl. 19, som Reinholdt Bridge & Travel også
sponserer. Den anden rejse er en bridgerejse til
Harzen i samarbejde med Riis Rejser. Den udloddes i en bronze- eller sølvturnering i løbet af
festivalen. Se annoncerne for Reinholdt Bridge
& Travel på bagsiden af Dansk Bridge eller i
festivalbulletinen.

Endelig donerer Reinholdt Bridge & Travel en
dags råderet (kl. 8-16) over Event-Bussen med
chauffør. Der køres på hele Sjælland med start
og slut i Københavnsområdet. Bussen har plads
til 27 personer, og vinderen bestemmer selv,
hvem der skal med! Busturen vindes af den
festivaldeltager, der i løbet af ugen vinder flest
bronzepoint i drop in-turneringerne.

Best Western Hotel Svendborg er med for fjerde
år i træk. Hotellet var meget aktivt medvirkende
til at få bridgefestivalen flyttet til Svendborg i
2014. Hotellet på Centrumpladsen råder over

Bridgefonden er begyndt at uddele legater.
De tre første projekter,
der har nydt godt af en
donation fra Bridgefonden, har været til
fordel for juniorer og
skolebridge.
Bridgefonden sponserer bronzeturneringen
onsdag aften, hvor du også får mulighed for at
støtte fonden med 200 kroner.
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 i tirsdagens bulletin.

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.
Forkæl din makker med en middag
Uanset, om du bor på hotellet eller ej, så kan du
forkæle dig og din makker med et besøg i hotellets restaurant, der har fantastisk udsigt ud over
Svendborgsund. Køkkenet har åbent dagligt fra
12 til 21.
Hotellet er festivalens største sponsor ved
både at sponsere DM mixed par her den første
weekend og bronzeturneringen onsdag kl. 10.30.
Så hvis I kommer forbi Hotel Troense i løbet
af ugen, så hils og sig tak for støtten.
(Sponsoromtalerne fortsættes i morgen)

Oplev Bridge+Dealeren
på festivalen
af Flemming Bøgh-Sørensen
I foyeren finder du fra lørdag til onsdag en stand
for Bridge+More. Bridge+More er et avanceret
koncept, som har været under udvikling i flere
år. Basis for det hele er, at der står en lydsvag
kortblandemaskine (dealer) på midten af bordet.
Når man er klar til at spille, lægger den de fire
hænder ud til spillerne. 		
Mens spillet finder sted på helt normal vis,
fordeles næste spil, så det er klar, når det første
spil er færdigspillet. De spillede kort lægges op
i toppen af dealeren uden at blande kortene, som
vi ellers er vant til. Det tillader dealeren at aflæse kortenes rækkefølge, og det betyder, at man
får opsamlet spillets forløb, som herefter kan ses
på Bridge Companys hjemmeside. Det er første
led i de nye muligheder og unikke funktioner,
Bridge Company betegner som ”More”.
Slutkontrakt og antal stik indtastes på en
tablet, der ligger på bordet. Det er ikke sådan en
tablet, man sluger, men en meget lille pc (eller
stor smartphone)! Man kan vælge også at indtaste meldeforløbet. De indtastede oplysninger kan
ses på hjemmesiden, og har man valgt at indtaste
meldeforløbet, har vi endnu et element i ”More”.
Bridge+More var med som sponsor på sidste
års festival, hvor fem sølvturneringer blev gennemført med dealeren. DBf og Bridge Company,
som firmaet bag Bridge+More hedder, drøfter
mulighederne for et samarbejde, men dette er
endnu ikke endeligt afklaret. Derfor spilles
ingen af turneringerne på dette års festival med
Dealeren.
Bridge+More havde sin internationale debut
på Copenhagen Bridge Invitational sidste år,
hvilket også var led i en sponsoraftale. Her så vi
også, at Bridge+More og DBf’s BridgeCentral
kan udveksle data. Det er en nødvendighed, at de
to systemer kan udveksle data, når Bridge+More skal bruges i en DBf-klub og Bridge+More
har derfor etableret en dataudveksling for både
par- og holdturneringer. Tildeling af mesterpoint
og handicap vil foregå i BridgeCentral. Det er
vigtigt, at denne dataudveksling foregår så nemt
og smertefrit som muligt, hvilket DBf og Bridge

Company arbejder sammen på at sikre, og det er
derfor et af udviklingsønskerne til den nye version af BridgeCentral, som efter planen kommer
sidst på året.
Bridge+More har allerede brugere i 10 lande, og tre af klubberne i Blaksets Bridgecenter
har meldt sig klar til at bruge Dealeren i den
kommende sæson. Det bliver spændende at se
Bridge+Mores holdturneringsmodul i praksis.
Bridge+More henvender sig både til private
og til klubber med den samme løsning. Hjemme
i privaten kan man bruge Bridge+More til turneringer, man nemt selv sætter op eller som noget
unikt spille, som om man er med som et ekstra
bord i en turnering, der allerede er spillet - for
eksempel VM-finalen i Bermuda Bowl.
Man kan så sammenligne sit spil med kendte spilleres på en række detaljer. Det er Bridge
Companys plan, er der skal være mange turneringer at vælge imellem, og de tilbyder derfor
også, at man kan vælge at genspille tidligere
spillede kortfordelinger - som for eksempel en
parturneringsfinale fra distrikt København - eller
vælge undervisningsspil.
Men tag ikke mine ord for det - kig selv
forbi Bridge+More standen i foyeren og forhør dig nærmere om, hvad der ellers ligger i
”More”! Der kan du også prøve at spille med
Bridge+More. Standen bemandes af Bridge
Companys bestyrelsesformand Kren Erik Nielsen, og han vil få hjælp af Preben ”VM”
Schmidt og Morten Bilde.

Skolebridgen er kommet
for at blive
af Nis Rasmussen og Anna von Lowzow
Danmarks Bridgeforbund har længe – helt ligesom i mange lokale klubber - gjort sig forhåbninger om at få sat skub i de yngre årgange.
Dels fordi de unge mennesker vil blive klubbernes fremtidige medlemmer og dels fordi de
sikkert er blandt vores kommende mestre. Måske endda verdensmestre.
Hovedbestyrelsen har derfor i de senere år
prioriteret en målrettet indsats for at kickstarte
skolebridgen, godt hjulpet på vej af den nye skolereform og ikke mindst supporteret af en dygtig
stab i sekretariatet samt mange tilknyttede frivillige til dette arbejde. Dette fortsættes naturligvis.
Sideløbende hermed er Bridge Danmark blevet begunstiget med foreningen ”Dansk skolebridge”, der så sit lys i sommeren 2015 og siden
da har specielt initiativtageren Morten Bilde
stort set ikke holdt stille. Hele riget er efterhånden invaderet af fænomenet, hvilket vi alle kun
kan tage hatten af for.
Det arbejde værdsætter Bridgeforbundet, og
vi har derfor valgt at støtte Dansk skolebridge
med 100.000 kroner det næste halve år, hvilket
er med til at sikre det store momentum, der lige
nu tegner sig for skolebridgen.
Det håber vi også rigtigt mange andre vil
gøre. Altså ment i bogstaverlig forstand ved
enten at give en frivillig hånd eller en pengedonation.

Gentofte Skole

Tangsø Skole

På hovedbestyrelsens vegne
Nis Rasmussen og Anna von Lowzow

Læs mere på hjemmesiden
skolebridge.dk eller besøg dem
her på festivalen.
Kirkebakkeskolen

Hotel Troense DM for mixed par
Resultat kvalifikation fredag den 8. juli 2016
Placering Par
1
Signe Buus Thomsen - Martin Juhl
2
Camilla Bo Krefeld - Michael Krefeld
3
Charlotte Koch-Palmund - Niels Krøjgaard
4
Ulla Tradsborg - Henrik Kristensen
5
Stense Farholt - Henrik Caspersen
6
Nell Rindahl - Niels Lund
7
Ulla Zeeberg - Ulrik Zeeberg
8
Anita Buus Thomsen - Tom Nørgaard
9
Else Andersen - Erling Andersen
10
Susanne Buus Thomsen - Claus Lund
11
Mona Grethe Olesen - Jens Toft
12
Ginette Blansjaar - Erik Christensen
13
Rikke Christiansen - Nils Mønsted
14
Kirsten Vesth Hansen - Dan Mungaard
15
Rikke Jørgensen - Martin Hilmer Jensen
16
Susanne Nielsen - Leif Aas Andersen
17
Winni Simonsen - Flemming Jørgensen
18
Leise Hemberg - Rico Hemberg
19
Marianne Mathiesen - Nis Rasmussen
20
Amalie Palmund - Dennis Koch-Palmund
21
Birgitte Randrup - Flemming Bøgh-Sørensen
22
Tina Ege - Ole Raulund
22
Kirsten Steen Møller - Flemming Poulsen
24
Bjørg Houmøller - Jacob Røn
25
Birthe Kinnunen - Veikko Kinnunen
26
Kathrine Borregaard - Bjarne Hansen
27
Helle Rasmussen - Jan Nielsen
28
Lida Hulgaard - Jan Pedersen
29
Ellen Nielsen - Jørgen Røhl
30
Dorthe Schaltz - Peter Schaltz
31
Jane Norgren - Lars Søgård Hansen
32
Helle W. Thrane - Jens Meyer
33
Helle Skov - Albert Mylius Nielsen
34
Johanne Bilde Kofoed - Mads Eyde
35
Dorte Cilleborg - Hans Chr Graversen
36
Betty Sørensen - Poul V. Hansen
37
Janne Bøgh - Jesper Seidelin Bøgh
38
Ellen Ejlskov Jensen - Knud Erik Jensen
39
Lisbeth Bentsen - Jørgen Bentsen
40
Lise Reimann - Palle Reimann
41
Lone Kiær - Jeppe Juhl
42
Bettina Kalkerup - Henning Østergård
43
Karin Risom - Henrik Rübner-Petersen
44
Betty Holm - Ole Elmegaard Mortensen
45
Inge Sønderlund - P H Engelbrecht
46
Pia Larsen - Jan Petersen
46
Nadia Bekkouche - Kell Krogh
48
Birthe Agersnap - Erik Agersnap
49
Annette Prehn - Torben Sværke

Score
748
693
609
552
542
526
525
480
468
450
442
435
431
397
396
386
363
358
354
352
331
328
328
298
292
281
277
271
267
248
245
228
227
221
195
190
187
184
182
159
149
148
147
127
126
119
119
111
108

HCP-score
-1,81
-1,82
-0,78
-1,45
-0,93
-1,19
-0,38
-0,56
-1,48
-0,89
-1,51
-1,4
-0,39
-1,52
-1,13
-1,1
-0,77
-0,26
-1,23
-0,3
-0,89
-0,31
-0,01
0,24
-0,86
-1,03
-0,3
0,07
-0,69
0,66
-0,48
-1,1
-0,52
-0,46
0,47
-0,39
-0,53
-1,14
-1,01
-0,08
-0,89
0,26
-0,18
-0,29
-0,42
0,19
0,22
-0,28
-1,12

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
63
65
66
67
68
69
69
71
72
73
74
75
76
77
77
79
80
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
93
93
96
97
98
99

Bodil Schrøder - Peter Krogh
Mette Drøgemüller - Jesper Buus-Thomsen
Matilde Thorsen - Lars Tofte
Pia Knak Jacobsen - Steen Jacobsen
Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen
Anne Schousboe - Kim Nielsen
Birthe Kjær Larsen - Erik Fjord Pedersen
Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde
Karin Birkedal - Peter Boel Nielsen
Kirsten Bræstrup - Michael Rübner-Petersen
Else Andersen - Jesper Jungdal
Rikke Kierulff Larsen - Ole Vinberg Larsen
Kirsten Simonsen - Torben Ebbesen
Birgitte Stephensen - Henrik Stephensen
Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg
Annette Bjørn Jensen - Michael Ankersen
Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer
Lene Rask Jepsen - Morten Jepsen
Charlotte Brandgaard - Stig Meno Farholt
Jytte Dahl - Knud Breum Sørensen
Irene Keller Collet - Otto Rump
Birgit Jensen - Sune Groes
Susanne Bonde - Hans Christian Nielsen
Lise Kristensen - Per Nielsen
Susan Just Olesen - Kim Nørgaard Nielsen
Mie Bøving - Lars Mouridsen
Kate Reiter - Erik Lund
Bente Bo Christensen - Lasse Bo Krefeld
Hanne Vilstrup - Peter Hven
Marit Abel - Ivan Abel
Helle Simon Elbro - Frank Paaskesen
Merete Vermehren Norris - John Vermehren Norris
Anne Mette Hattens - Flemming Boesgaard
Eva Ricard - Karsten Vinther
Anna Lise Friis - Asger Friis
Julie Hald Nielsen - Thomas Hald Nielsen
Aase Strunge - Philip H F Niël
Charlotte Juhl - Peter Kjer
Ingelise Samuelsen - Peter Johansen
Lene Holst - Hans-Henning Nielsen
Bodil Nielsen - Hans Nielsen
Nanna Rybak - Gorm Christensen
Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen
Chalotte Billenstein - Rudolf Sørensen
Vera Petersen - Ejvind Fritzbøger
Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen
Lone Skov Jensen - Per Hansen
Elsebeth Maagaard - John Maagaard
Pia Kaae - Allan Christiansen
Pia Nielsen Jensen - Morten Rasmussen Bune

104
87
80
76
70
63
52
51
41
30
20
9
4
0
0
-4
-13
-14
-37
-40
-40
-53
-61
-64
-72
-77
-84
-114
-114
-119
-134
-134
-143
-160
-162
-199
-200
-205
-206
-212
-233
-234
-247
-268
-268
-268
-290
-291
-300
-304

-0,44
1,01
0,1
0,06
-0,78
-1,15
0,29
1,14
0,36
-0,57
-0,01
-0,65
0,01
-0,1
1,21
0,33
-0,31
0,82
-0,23
-0,08
0,92
0,1
1,08
0,93
0,43
-0,04
0,6
0,24
-0,23
0,25
0,83
0,22
0,65
-0,16
0,21
-0,28
-0,68
0,15
-0,19
0,09
0,07
-0,49
0,43
-0,59
0,43
0,61
0,43
0,75
1,09
0,84

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Sonja Holmgaard - Jørgen Madsen
Tine Lind - Mogens Müller
Margit Olsen - Preben Jakobsen
Rikke Capion Justesen - Michael Justesen
Tina Gynther - Torben Rosell
Anne Merete Hedegaard - Søren Reib
Bente Mørch-Lassen - Sven Horsten
Birthe Holm - Jan Holm
Karin Kjeldsen - Henrik Demant
Jeanet Normann - Erling Pedersen
Karin Bech - Tommy Schmidt Elholm
Kirsten Madsen - Poul Bo Madsen
Irene Borre - Elver Rasmussen
Lis Pilegaard - Vagn Brobæk
Sussie Rasmussen - Peder Heide Brøndt
Hanne Boel - Karl Anton Olesen
Mette Koefoed - Ole Plam
Grethe Christoffersen - Arne Christoffersen
Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen
Charlotte Frendved - Lars Møller Olsen
Lissy Kristiansen - Tommy Hansen

-324
-335
-359
-374
-384
-388
-403
-407
-409
-493
-498
-519
-524
-595
-600
-626
-661
-678
-693
-720
-921

1,45
0,79
0,48
1,41
0,35
0,81
-0,17
-0,06
0,62
0,79
1,89
1,41
0,5
1,85
1,46
0,43
1,76
0,9
1,53
1,58
2,25

