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Nu er det alvor

I DM for mixedpar har Charlotte Koch-Palmund fra DBf’s
sekretariat besluttet at få optimalt udbytte af sine to eneste
fridage under festivalen. Hun har sammen med makker Niels
Krøjgaard taget føringen i mixedfeltet med 306 point foran
Dorte Cilleborg og H.C. Graversen med 230 point. Men man
vinder ikke noget af at føre halvvejs, så det er i dag, det egentlige slag skal stå.
Efter en halvtung start har både de forsvarende mestre fra
sidste år og forrige år, Signe Buus Thomsen-Martin Juhl og
Dorthe og Peter Schaltz, fået bragt sig i position som hhv. nr. 4
og 7.
Feltet blev ellers domineret tidligere på dagen af først Bjørg
Houmøller med landstræner Jacob Røn, dernæst mixed-landsholdsparret Stense Farholt-Henrik Caspersen. Parrene ligger
hhv. 5 og 3 midtvejs.

Toiletunderholdning
Så har I måske lagt mærke til, at det pludselig er meget sjovere
at gå på toilettet? Der er nemlig hængt plakater op med nogle
af verdens største bridgestjerner til inspiration mellem runderne.
Den 19.-22. januar gæster stjernerne atter Danmark, når
Copenhagen Bridge Invitational bliver afholdt. Sideturneringen
Radisson Blu Scandinavia IMP pairs bliver afholdt for anden
gang, og den er åben for alle! Så hvis du trænger til lidt festivalstemning midt i den mørke vinter, så tag din makker med til
København. Det er en oplevelse uden lige at være med til en af
verdens mest ekskluseive bridgeturneringer.
Og det allerbedste er, at der under dette års festival bliver
udloddet to pladser med gratis indskud i sideturneringen - og
den ene endda med gratis hotelovernatning på Casino-hotellet i
København.
Vinderen af sølvturneringen CBI Radisson BLU Imp Pairs
Sølv parturnering (IAF) onsdag den 13. juli fra 10-16.45 vinder
både indskud og hotelophold, og festivalens vinder af bronzetoppen (den, der scorer flest bronzepoint i løbet af ugen) vinder den
anden friplads med makker.
Så har DBf fået trykt en flot, ny plakat, som alle klubber kan
bestille til ophæng eller som reklame til fx Bridgens Dag. Henvend jer i informationen for at bestille CBI- og DBf-plakaterne.

SPIL SIDE OM SIDE
MED STJERNERNE
i Radisson Blu Scandinavia IMP pairs
under Copenhagen Bridge Invitational
20.-22. januar 2017
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Mixedparfinalen
er nu halvvejs
af Henrik Kruse Petersen
Efter fredagens hundeslagsmål i kvalen i Hotel
Troense DM Mixed par blev feltet delt i en Agruppe med 40 par og en B-gruppe på 80.
		Finalen spilles så over to dage, og vi skal se
et par glimt fra lørdagen bataljer.
		Ved frokosttid havde Stense Farholt og Henrik
Caspersen bragt sig komfortabelt i spidsen, så jeg
forsøgte at opsnuse opskriften på successen. De
påstod beskedent, at de blot havde været heldige,
men gav mig dog dette spil, hvor spilfører flere
gange blev udfordret af modstanderne:
Antal Res Point
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Udspil: #4.

øst

Henrik
Caspersen

1<
2¤
3<
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Sparudspillet giv via bonden til esset, hvor-efter
spilfører fluks tyrede sin single ruder over banen
i forventning om, at Syd ville stikke med esset,
hvis hun havde det. Syd lagde imidlertid fint >2
a tempo, og Henrik kneb med bonden og Nord
stak med >D for at spille trumf. <B tabte til esset, og Syd spillede <9 retur, som Øst stak for
at trumfe sin spartaber på bordet. Han prøvede
nu >K, og efter en lille fra Nord satsede Øst på,
at Syd havde lavet et snedigt frafald første gang,
så Henrik trumfede >K og fik esset med i købet.
Den sidste trumf blev trukket, og da spilfører nu
spillede hjerter til 9’eren, var 10 stik i hus og +11
ud af 19 mulige på barometeret.

syd

Kirsten Vest
Hansen

pas
2#
3#
pas

Fint kortlæsnings-comeback af Henrik Caspersen

Begge parter skal i storeslem
Et andet godt bud på en mixedmestertitel er
rutinerede Jacob Røn, der har kapret Bjørg Houmøller som makker. Vi skal her se et par prøver
på deres kunnen. Først et dramatisk spil, hvor
modstandernes ellers så gode offermeldinger
bragte Bjørg og Jacob i en flot storeslem:
								
6
EB642
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BT65
1 -300 19
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1 -680 17
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4 -710 12
KD984
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syd

Leise
Hemberg

1. Førsteomgangskontrol og storeslemsinvit.
2. Opfordrende til storeslem.

Udspil: ¤5.

1#
pas
pas
pas
pas

		Selve spillet var der ikke så meget i, idet
klørfarven hurtigt kunne trumfes god. Spillet gav
+18 på barometeret, idet kun yderligere et par
havde købt spillet i 7¤ (Ginette Blansjaar - Erik
Christensen).

Bjørg og Jacob melder storeslem

N-S kunne have reddet middel på spillet ved
frejdigt at fortsætte med offermeldingerne, idet
7#-D ”kun” koster 1400, hvilket Dorthe og
Peter Schaltz valgte at gøre, da Tina Ege og Ole
Raulund meldte 7¤.
Find bedste game
5 i minor er normalt ikke noget der giver kassen
i en parturnering, men begge de to førnævnte par
lavede +13 ved at undgå standardkontrakten 3ut,
der jo går ned med spar ud. Vi skal her se Jacob
og Bjørgs vej til minor-gamen.
2
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Kirsten Steen
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8
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D964 Antal Res Point
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1. Jævn invit eller klørfarve.
2. Max med klørfit.
3. Klørfarve og single spar.
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Udspil: #K.
		Der var en spar- og en rudertaber og dermed
let 11 stik til N_S. 14 par afleverede 100, hvoraf
de fleste var i den famøse 3ut, men nogle forsøgte
sig dog uden held i 6<.

Super godt skift men ...
Bridge er jo et makkerspil, og du har sikkert selv
prøvet adskillige gange at være helt genial ved
bridgebordet, men så er spørgsmålet lige om
makker er med på den samme melodi ...
29
N/Alle

KT832
E63
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BT84
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D72
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DT93
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Niels
Krøjgaard
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pas

syd

Tom
Nørgaard

2<
3ut

Udspil: ¤B.
		Udspillet gik til Syds ¤K, og han sendte nu
#B på rundtur. Niels Krøjgaard stak med damen
og skulle nu finde det dræbende skift. Kan du se,
hvad der skal til?
		Det er svært selv med åbne kort, men Niels
spillede >9! igen, der via 10’eren gik til >D i
Vest. Hun gik nu længe i boks og endte med at
spille klør, hvorefter Syd kunne rejse sparfarven
samt >E og kridte 9 stik og +11 på spillet.

Niels fandt det dræbende skift, men ...

Da Øst var inde på #D, var >9 igen det eneste
kort, som kunne bete kontrakten, men makker
var ikke lige på bølgelængde i dette spil.
		Parret ligger dog vældig godt til i finalen, ja
de fører faktisk forholdsvis stort, så min søde
ekskollega, Charlotte, kan sikkert tåle at blive
hængt lidt ud her, idet hun i forvejen har vist
adskillige gange, hvordan man vinder et mixedDM, og selv om vi her på bulletinen er totalt
neutrale, er hun klart en af vores favoritter til at
gøre det igen her i Svendborg.

Dorte Cilleborg, Ole Raulund, H.C. Graversen og Tina Ege dyster på BBO
Sidste runde på BBO

Som en fin service for de af landets bridgespillere, der ikke er i Svendborg lige nu, sørger Susanne Kramhøft og Maria Dam Mortensen for,
at man kan følge alle spillene fra mixedfinalen
på BBO. Jeg så der to af topparrene slås med
følgende noget vilde fordeling i sidste runde:
35
S/ØV
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D
7
EBT97543 Antal Res Point
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D
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DT542
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2
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Hans Chr.
Graversen

1#
2¤
3#

Udspil: #2.
		Efter spar ud til damen og esset kunne klørfarven rejses med ved at trumfe højt, så spilfører
tog 13 stik og fik +16 for ulejligheden.
		Spillet ligner et udfordring til Tvekampen eller
Meld Med Eksperterne, idet det meget naturligt
ikke lykkedes for nogen af de 20 NS-par i finalen
at komme i slem på disse kort, og det er da også
noget tvivlsomt om der er odds for at være i den.
		Feltet tog i øvrigt mellem 10 og 13 stik alt
efter udspillet.
		Bagerst i denne bulletin, kan du se stillingerne
i både A-og B-finalen, og på bridge.dk kan du
som sædvanligt finde alle kortfordelinger m.m.

Sideturneringerne
Til slut får du lige et glimt fra sideturneringerne.
Sideløbende med de fine DM-finaler er der jo et
væld af bronze- og sølvturneringer hele ugen,
og snart vil alle stole være fyldt op af ivrige
bridgespillere fra hele landet.
		Jeg fik dette spil stukket i hånden af to af del								
tagerne i Bronze-2-turneringen. De havde meldt
mere end frisk til, og når man gør det, skal man
jo også spille kortene godt:

20%

SPAR
PÅ ALLE
RYGSÆKKE & SKOLETASKER

28
V/NS

K4
T98
K742
K865
985
EB7
E52
DB764
EDBT6
9
T7
EDB9
DT632
K3
853
432
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Nielsen

1>
1ut
2¤
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nord

Kurt
Holmbye
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pas
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Antal Res Point
1 100 15
2
50 12
1 -200 9
1 -230 7
1 -260 5
1 -420 3
1 -430 1
3 -450 -3
1 -460 -7
2 -480 -10
1 -510 -13
1 -980 -15
øst

Finn
Hansen

1¤
2>
3¤
4ut
6¤

syd

Ingelise
Andreasen

pas
pas
pas
pas
a.p.

Udspil: #2.
		Sparudspillet gik via kongen til esset. Ruder
til esset, og på >D og >B faldt Nord fra, så Øst
lagde glad to spartabere. Så fulgte <10 til knib
efterfulgt af klør til damen. ¤D blev dækket, så
spilfører endte med at kunne trumfe en klør og
kun afgive et hjerterstik. Meget heldigt i denne
vilde slem, som blev en ren top.
		Ikke alle parrets dispositioner var dog lige vellykkede, så det endte med en 8.-plads til Rasmus
og Finn.
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Rasmus og Finn vinder hård slem

Dagens quiz
Af Ole Berg Kristensen

Spørgsmål 1:

Spørgsmål 8:

De fleste kender Herman Bang. Men hvad med
Herman Bing? Hvilken bedrift, også i den litterære genre, er han kendt for?

R’er, der driller. I hvert af de nedenstående ord er
der et r, der driller. Hvordan?

Spørgsmål 2:
Hvorfor er året 1816 kendt som ”året uden sommer”?

a)
b)
c)

Vandrehjem
Uforbedrelig
Skydelære

Spørgsmål 9:

Spørgsmål 3:

I hvilken by blev de første danske mønter slået?

Hvilke ænder må man skyde hele året?

Spørgsmål 10:

Spørgsmål 4:

Hvilken verdenskendt bridgespiller har været i
retten mod cykelrytteren Lance Armstrong?

Hvilket land har flest heavy-metal-bands pr.
Indbygger?
Spørgsmål 5:
Har pingviner knæ?
Spørgsmål 6:
I 1996 forærede Ole Berg konventionen ”Ejnars
Snotlinger” som fødselsdagsgave til Henrik Iversen. En del af konventionen er, at 1ut – (D) – 2♥
viser 4-4 i major, og styrke nok til at åbner må
konkurrere. Konventionen benyttes kun i parturnering og kun i én zonestilling. Hvilken?

Spørgsmål 11:
Ferrero Rocher er firmaet bag bla. de små runde
kugler med knas og med nougat i midten og bag
smøreproduktet Nutella.
Hvor stor en %-del af verdens jordnødde-produktion opkøber de?
a)
b)
c)

Ca. 15%
Ca. 20%
Ca. 25%

Spørgsmål 12:

Spørgsmål 7:

Hvor mange point er en konge værd i den alternative hp-skala, der kaldes Vienna-point?

Hvor mange tidszoner er Norge inddelt i?

Spørgsmål 13:
På hvilken side i dagens bulletin finder man svarene på disse spørgsmål?

Junior Camp
Af Charles

56 børn og unge har meldt sig til Juniorcamp i
Svendborg 2016 !!!
Vi er helt oppe og ringe...:) - det er helt
fantastisk og vi glæder os SÅ meget til at give
dem en fantastisk weekend med bridge,
svømmehal, lege, konkurrencer og ikke
mindst - hygge og samvær med andre, skriver
Birgitte Capion på Facebook.
Canonen var på smugkig i Campen.

Nyt udefra
af Ole Berg Kristensen

(Tor)Tour de France

Snak i bulletinrummet

På tourens første egentlige bjergetape gav
forhåndsfavotitten Froome alle andre baghjul
og vandt etapen. Det bemærkelsesværdige
var, at Froome kørte fra dem på nedkørslen,
en disciplin der ellers tidligere har været hans
akilleshæl. Så jeg vover en forsigtig
fedtspiller-spådom: Froome vinder touren
sikkert, hvis han ikke bliver udsat for skader
eller defekter på yderst kritiske tidspunkter.

Som den opmærksomme, eller halvsovende,
læser har bemærket, har undertegnede
skribent fået en smule hår på hovedet. Det er
ikke gået upåtalt hen i bulletinrummet:

Der har været rygter om at touren skulle
have været styret af organiseret kriminalitet,
fx mafiaen, men det afvises blankt af den
nykårede giro-vinder, Vincenzo, der samtidig
benytter lejligheden til at takke sin højre
hånd, Scarponi.
Samarbejde med Svendborg Friluftsbad
I forbindelse med Bridgefestivalen har DBf
indgået et samarbejde med Svendborg
Friluftsbad, der har indrettet en pool specielt
til bridgespillere. Poolen er reserveret til
bridgespillere, og den er indrettet så den
skulle dække alle bridgespilleres basale
behov.

Henrik Kruse Petersen: Det er pænere til ham
med hår på hovedet.
Christina: Ja, jeg kan også bedre lide Berg
med hår.
Henrik Kruse Petersen: Jeg sagde ikke at kan
lide ham, bare at han var pænere.
Christina: Jeg er enig. Det giver ham et
blødere look, der passer godt til hans
vuggende gang.
Videnskabsnyt
En gruppe videnskabsmænd fra otte
forskellige anerkendte universiteter har
netop færdiggjort en større undersøgelse om
skæld-ud ved bridgebordet. En af deres
overraskende konklusioner er, at spillere der
er meget urimelige i deres kritik af makkere
og holdkammerater normalt altid vil udvikle
en synsforstyrrelse. Du kan herunder
undersøge om din makker er urimelig i sin
kritik af dig. Hvis ham rammen, og hvis han
ikke kan se den blå cirkel med den orange
ring omkring, så lider han af denne
forstyrrelse og er urimelig i sin kritik af dig:

Duellen
Af Charles

Afgørelsen skulle således falde i rundens
tredje spil.
9
N/ØV

Der var lagt op til et drabeligt opgør i 3. runde
i mix finalen mellem de forsvarende mestre
Signe Buus Thomsen og Martin Juhl og
Dorthe og Peter Schaltz. Indbyrdes runde var
jo afgørende i sidste års turnering.
Spiller tog plads ved BBO bordet, og I første
spil åbnede Martin Juhl i første hånd alle iz.
1 med EDT42 EDT983 K 4. Alle
passede og efter lidt for aggressivt udspil blev
der 10 stik og +18 (top +19)
med
I næste spil åbnede Signe BT 1
EK10643 8 B2 KDB9. Makker meldte 2
og Signe kunne 3 . 3ut fra Martin og hvad
nu? Signe flyttede til 4 , der fik et godt udspil
fra Dorthe, og selv efter en inspireret
knibning med 9, der gik godt, blev der to
beter og +17 til DOPE.
3ut kunne kun sættes en enkelt gang.

B9843
9873
K
864
62
KT
KD4
EB2
ET863
9542
KB2
ET95
ED75
T65
DB7
D73
Vest
Nord
Øst
Peter
Signe
Dorthe
BuusThomsen Schaltz
Schaltz
1
pas
1
1
3ut
pas
pas

Syd
Martin
Juhl
pas
pas
pas

1 = 11-14. 1 = relæ, spørger.
1 = 11-12 jævne
Udspil 3!
Signe fandt det sættende udspil, hvor
modspillet indledte med 5 sparstik. Senere
kneb Schaltz galt i klør, så -200 og +14 til
mestrene.
Mars systemet fik kontrakten på gal hånd, da
3ut ikke kan sættes i øst, hvis man gætter
godt. 
Signe og Martin vandt således også indbyrdes
runde mod Schaltz i år, og så ser vi, om det
får nogen betydning 

Svar på dagens quiz
Af Ole Berg Kristensen

Svar 1:

Svar 5:

Herman Bing (1846-1896) var i 1884 med til at
grundlægge dagbladet Politiken.

Ja, pingviner har knæ. De gemmer sig blot højt
oppe under fjerdragten, som går næsten ned til
fødderne. Man kan sammenligne det med en
kvinde med en lang nederdel, hvor man heller
ikke kan se knæene.

Han var politiker og med-grundlægger af Københavns liberale Vælgerforening. I 1889 grundlagde han Aalborg Amtstidende, og i 1890-1892
sad han i folketinget, hvor han fulgte Hørups
linje.
Svar 2:
1816 kaldtes ”året uden sommer” på grund af
den indonesiske vulkan Tambora, som i forbindelse med et udbrud i april 1815 udspyede over
100 km³ sten, som det næste års tid gav støv i
atmosfæren over store dele af Nordamerika og
Europa. Det medførte mindre sollys, og dermed
koldere og dårligere vejr og ringere høstudbytte.
Det var i denne sommer at digterne Percy Shelley, Lord Byron, John Polidori og Mary Shelley
var ”spærret inde” i en schweizisk hytte pga.
voldsom og vedvarende regn.
Da de løb tør for opium, heroin og kokain besluttede de at konkurrere om, hvem der kunne
skrive den bedste gyserhistorie. Og der var her,
Mary Shelley skrev den første version af Frankenstein.
Svar 3:
Sjællænder.
Svar 4:
Finland.

Et røntgenbillede af en pingvin
Svar 6:
Alle udenfor zonen. Det er den zonestilling, hvor
det i parturnering er allervigtigst at konkurrere
korrekt i forhold til delregnskaber.
Jeg var inviteret til Henriks fødselsdag og syntes
ikke rigtigt, jeg kunne møde op uden en gave.
Men da jeg ingen penge havde, lavede jeg en
konvention til ham. Han virkede da også umiddelbart mere glad for gaven end Kjeld Hansen
gjorde året efter, da han fik et håndskrevet gavekort på et åbent hus med alt betalt (af ham). 		
Kjeld har endnu ikke indløst gavekortet, der var
skrevet på bagsiden af en iturevet chokoladeæske
af mærket Åkander.

Svar 7:
To. Norge er så stort (bredt), at det gennemløbes af 2 tidszoner. Af praktiske årsager har
nordmændene dog valgt, at klokken altid er det
samme i hele Norge.
Svar 8:

forlangte SCA pengene tilbage. Det endte med et
forlig, hvor det ikke blev offentligt oplyst, hvor
meget Lance Armstrong betalte tilbage.
Svar 11:
25%

a) Det er valgfrit, om man vil stave det ”vandrehjem” eller ”vandrerhjem”.
b) Ordet staves ”uforbederlig”. Grunden til
den overraskende stavemåde er, at ordet ikke er
sammensat af u-forbedre-lig, men derimod er
direkte indlånt i sproget fra det tyske ”unverbesserlich”.
c) Problemet
er, at der ikke
nødvendigvis er
et problem. En
skydelære er et
stykke værktøj.
Nutella kan fx anvendes i adventskranse

Svar 9:

Svar 12:

Lund

5hp. Skalaen er 7-5-3-1.

Svar 10:
Bob Hamman. Hamman var ”Chief executive”
for firmaet ”SCA promotions inc.” der havde
udbetalt $10.mill. i sponsorpenge til Lance Armstrong pga. hans sejre i Tour de France. SCA var
oprindeligt dømt til at betale pengene, men da
Lance Armstrong i 2013 blev frataget sine sejre,

Modsat hvad nogle måske tror, så er det, i hvert
fald i DK, tilladt at bruge denne skala (eller andre) i stedet for den almindelige
4-3-2-1 skala. Det er således fx tilladt at spille
med at 1ut viser 24-28 Vienna-hp, uden at man
er forpligtet til at kunne ”oversætte” dem til
almindelige hp.

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

Velkommen
Af Charles

BRIDGE
CRUISE
Sejl med Oslobåden den 15. november
2016, når vi arrangerer en åben
bridgeturnering for par.
Alle kan deltage, og om bord venter
to dejlige dage til søs.

Da jeg ankom lørdag formiddag og ventede
på, at Per Egelund dukkede op og åbnede
døren til bulletinkontoret, blev jeg opsøgt af
de to unge brushaner Victor Todd-Moir og
Søren Bune, der havde et sjovt spil, som jeg
absolut skulle have inden jeg overhovedet
havde fået døren låst op 
Det var allerførste spil i prestiges opgøret
mod de andre juniorer Emil Buus Thomsen –
Rasmus Rask Jepsen.
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Turen inkluderer:
• To overnatninger i standardkahyt med
2 senge på gulvet – mulighed for at
opgradere til bedre kahytter
• 2 timers sightseeing i Oslo med bus
og guide
• Stort julebord, 3-retters middag
og morgenbuffet
• Bridgeturnering – afholdes
af Reinholdt Bridge
Fra

1.995,- /pers

Tlf. 33 42 30 05

2 = 5+ (10-13). 2ut = spørger. 3 = Minimum

På denne snedige måde kom Victor og Søren i
3
(130), hvor de fleste gik ned i
hjerterkontrakter. +6.

KØBENHAVN-OSLO
DFDS.DK/BRIDGECRUISE

Festivalens sponsorer og
lodtrækningspræmier (2)
af Flemming Bøgh-Sørensen
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 torsdag kl. 10.30.
Hotel Christiansminde er både hotel, restaurant

sponserer et weekendophold (1 overnatning +
3-retters menu for 2 personer) og 2 x gavekort til
overnatning i dobbeltværelse for 2 personer inkl.
morgenbuffet. Alle tre hotelophold udloddes i
bronze- eller sølvturneringer i løbet af festivalen.

SVENDBORG

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.
Hotel Ærø er Svendborgs hyggeligste hotel. Det

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 bronzeturneringen tirsdag kl. 10.30

Triton Rejser er både fornemme krydstogter på
fjerne kyster og mere overkommelige busrejser
til Bratislava. Tjek annonce i et af de kommende
numre af festivalbulletinen! Triton Rejser sponserer bronzeturneringerne den sidste lørdag og
søndag kl. 10.30.

Triton Rejser
ligger nede ved havnen og er virkelig i den gode
gamle stil. Der ligger også en restaurant lige
inde ved siden af (Restaurant Ærø). Hotel Ærø

www.tritonbridge.dk
Rejsegarantifond 2542

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 at fornærme
redaktøren vil jeg dog
tro, at det vil være en
temmelig tør omgang.
KLS Grafisk har sponseret ølbilletterne i informationen! Køb ti ølbilletter og spar en 50’er!

HOME Svendborg er et godt sted at starte, hvis
du er blevet lige så vild med Svendborg som alle
os andre og har lyst til at flytte til byen!
Bor du her allerede, men skal flytte til noget
andet, så få en ejendomsmægler fra HOME
Svendborg til at vurdere din bolig.
HOME Svendborg sponserer bronzeturneringen fredag den 15. juli kl. 19.

KoK Brasseri og Cafe er flyttet til kulturhuset på
Ramsherred 4 lige over for rådhuset.
Et internationalt køkken med vægt på gode og
friske råvarer. Menuerne er tilberedt med passion og kærlighed for faget, og så skal det ikke
være finere, end at alle kan være med.
Ud over brasseriet er der cafe, vinbar og
take-away. KoK Brasseri og Cafe sponserer fem
gavekort a 200 kroner, som bliver udloddet i
festivalens bronze- og sølvturneringer.

Ulla Sonne Keramik har værksted og galleri på
Sankt Pederstræde 7. Ulla Sonne Keramik sponserer et gavekort på 250 kroner, som bliver udloddet i en af festivalens bronze/sølvturneringer.

DFDS Bridgecruise sponserer bronzeturneringen mandag kl. 19. Her udloddes 1 gavekort til
DFDS Bridgecruise med afgang d. 15.11.2016
for to personer i delt kahyt incl. bridge og forplejning. Værdi ca. 4.000 kr.
1 gavekort til et cruise på Commedore Class i
delt suite incl. luksusforplejning, valgfri rejsedato, værdi ca. 15.000 kr.

SPIL SIDE OM SIDE
MED STJERNERNE

CBI Radisson
Blu Scandinavia
IMP Pairs er
under Copenhagen
Bridge Invitational
januar 2017Bridge Invitasideturneringen 20.-22.
til Copenhagen
tional den 20.-22. januar 2017. Sideturneringen
er åben for alle, og som navnet antyder, spilles
der med IMP-opgørelse. Det betyder groft sagt,
at det er en parturnering, der opgøres efter holdprincipper. Turneringen spilles på Radisson Blu
Scandinavia Hotel, hvor også Copenhagen Casino har til huse. Turneringen sponserer sølvturneringen onsdag kl. 10. Den turnering er meget
den 19. januar
2017
passendePRO/AM
også entorsdag
IMP-baseret
parturnering.
Vinderparret får gratis
indskud samt to overnatcbi.bridge.dk
ninger iCBI
delt
dobbeltværelse
til Radisson BLU
· COPENHAGEN BRIDGE INVITATIONAL
Scandinavian IMP Pairs. Overnatningerne er
sponseret af hotellet.
Danmarks Bridgeforbund vil ikke stå tilbage
for vores mange sponsorer. Derfor lægger vi en
gratis deltagelse for et par i CBI Radisson Blu
Scandinavia IMP Pairs i præmiepuljen. Præmien
går til den spiller, der vinder flest bronzepoint i
drop in-turneringerne i løbet af festivalen. Bronzekongen eller -dronningen får tillige råderet
over Event-Bussen en hel dag, som omtalt under
Reinholdt Bridge & Travel.
i Radisson Blu Scandinavia IMP pairs

www.bridgebutikken.dk

Bridgebutikken sponserer bronzeturneringen
søndag den 10. juli kl. 19 og udlodder to bogpakker i den anledning.

Sideturneringer
Bronze 1 åben, 8. juli 2016
Danny Hansen - Daniel Brandgaard
Kasper Dam Kærgaard - Michael Hvass Miller
Søren Bune - Victor Todd-Moir

Total
57
46
43

Plac.
1
2
3

Bronze 2 åben, 9. juli 2016, 1. sektion
Uffe Boldt - Jens Pauli G. Nolsøe
Gunvor Bengtsson - Britt Björk
Børge Nielsen - Thordis Skjernaa

Total
88
84
72

Plac.
1
2
3

Bronze 1 28+, 8. juli 2016, 1. sektion
Rita Madsen - Randi Hansen
Dorrit Pedersen - Jens Erik Pedersen
Lene Knudsen - Niels Brun Knudsen

Total
110
72
65

Plac.
1
2
3

Bronze 2 28+, 9. juli 2016, 1. sektion
Eva Rafn - Michael Staub
Lene Roed - Irene Jensen
Karen Larsen - Karen Schade

Total
172
119
91

Plac.
1
2
3

Sølvturnering 1, 9. juli 2016, 1. sektion
Ulrik Kjær - Christian Thomsen
Kurt Boysen - Jens Kjeldsen
Per Granlund - Ege Christiansen

Total
144
130
125

Plac.

1
2
3

Husk at blive til lodtrækningen
Hver dag bliver der trukket lod om flotte sponsorpræmier i sideturneringerne,
så bliv til præmieoverrækkelsen og se,
om du er mere heldig end ved bridgebordet.
Maya Rasmussen og Pernille Færing
var de heldige vindere af et gavekort på
500 kr. til restauranten og spillestedet
”Citronen” i gårsdagens sølvturnering.

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

score
306
230
217
216
179
147
141
131
113
101
75
69
58
51
38
34
31
30
22
12
-5
-10
-10
-17
-24
-54
-61
-87
-104
-107
-111
-112
-118
-119
-159
-178
-189
-197
-252
-303

Stilling B-finale lørdag den 9. juli 2016
Stilling

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Placering
Birthe Kjær Larsen - Erik Fjord Pedersen
Mette Drøgemüller - Jesper Buus-Thomsen
Bettina Kalkerup - Henning Østergård
Mette Koefoed - Ole Plam
Pia Knak Jacobsen - Steen Jacobsen
Rikke Capion Justesen - Michael Justesen
Helle Simon Elbro - Frank Paaskesen
Lone Bilde - Bo Lønberg Bilde
Nadia Bekkouche - Kell Krogh
Birgit Jensen - Sune Groes
Hanne Vilstrup - Peter Hven
Susanne Bonde - Hans Christian Nielsen
Birgitte Stephensen - Henrik Stephensen
Marit Abel - Ivan Abel
Karin Birkedal - Peter Boel Nielsen
Annette Bjørn Jensen - Michael Ankersen
Bodil Schrøder - Peter Krogh
Kate Reiter - Erik Lund
Kirsten Madsen - Poul Bo Madsen
Lone Kiær - Jeppe Juhl
Kirsten Simonsen - Torben Ebbesen
Anna Lise Friis - Asger Friis
Tina Gynther - Torben Rosell
Rikke Kierulff Larsen - Ole Vinberg Larsen
Sonja Holmgaard - Jørgen Madsen
Anne Mette Hattens - Flemming Boesgaard
Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen
Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen
Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen
Matilde Thorsen - Lars Tofte
Charlotte Juhl - Peter Kjer
Lissy Kristiansen - Tommy Hansen
Bente Bo Christensen - Lasse Bo Krefeld
Anne Schousboe - Kim Nielsen
Karin Risom - Henrik Rübner-Petersen
Lene Rask Jepsen - Morten Jepsen
Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer
Lis Pilegaard - Vagn Brobæk
Mie Bøving - Lars Mouridsen
Lise Kristensen - Per Nielsen
Karin Kjeldsen - Henrik Demant
Merete Vermehren Norris - John Vermehren Norris
Pia Larsen - Jan Petersen
Bente Mørch-Lassen - Sven Horsten
Lone Skov Jensen - Per Hansen
Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen
Charlotte Brandgaard - Stig Meno Farholt
Charlotte Frendved - Lars Møller Olsen
Annette Prehn - Torben Sværke

Score

656
617
567
478
421
371
335
285
270
239
236
224
222
217
214
202
197
194
178
156
139
136
99
98
76
73
72
71
70
59
58
47
43
36
29
12
11
-4
-10
-10
-15
-35
-39
-50
-60
-75
-77
-86
-88

50
51
52
53
54
55
56
57
58
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Vera Petersen - Ejvind Fritzbøger
Jytte Dahl - Knud Breum Sørensen
Lene Holst - Hans-Henning Nielsen
Nanna Rybak - Gorm Christensen
Jeanet Normann - Erling Pedersen
Elsebeth Maagaard - John Maagaard
Susan Just Olesen - Kim Nørgaard Nielsen
Tine Lind - Mogens Müller
Chalotte Billenstein - Rudolf Sørensen
Margit Olsen - Preben Jakobsen
Julie Hald Nielsen - Thomas Hald Nielsen
Else Andersen - Jesper Jungdal
Karin Bech - Tommy Schmidt Elholm
Sussie Rasmussen - Peder Heide Brøndt
Bodil Nielsen - Hans Nielsen
Kirsten Bræstrup - Michael Rübner-Petersen
Anne Merete Hedegaard - Søren Reib
Pia Kaae - Allan Christiansen
Birthe Agersnap - Erik Agersnap
Ingelise Samuelsen - Peter Johansen
Inge Sønderlund - P H Engelbrecht
Eva Ricard - Karsten Vinther
Pia Nielsen Jensen - Morten Rasmussen Bune
Irene Keller Collet - Otto Rump
Irene Borre - Elver Rasmussen
Betty Holm - Ole Elmegaard Mortensen
Inga Biltoft - Gunnar Biltoft
Grethe Christoffersen - Arne Christoffersen
Hanne Boel - Karl Anton Olesen
Aase Strunge - Philip H F Niël
Birthe Holm - Jan Holm

Dagens program
Søndag den 10. juli
09.00 – 18.00
Juniorcamp
09.30 - 17.00		
Hotel Troense DM Mixed par
10.30 – 15.00		
Bronze parturnering
11.00 – 18.00		
16.00 – 22.45
19.00 – 23.30

Begynderfestival
Sølv parturnering (IAF)
Bridgebutikken Bronze par

-117
-120
-123
-125
-128
-134
-139
-140
-143
-143
-147
-151
-170
-172
-173
-174
-175
-184
-188
-201
-241
-242
-249
-253
-256
-271
-274
-353
-413
-437
-527

Bridgefestival
28 juli–7 augusti
Välkommen till Örebro och 2016 års Bridgefestival!
Här finns bridgetävlingar för alla, från den mindre
rutinerade till mer erfarna spelare. Varje dag spelas
fyra sidotävlingar, tre bronstävlingar varav en
med handikappberäkning, och en silvertävling.
Vackra Örebro är en underbar sommarstad med
många boendealternativ, massor av trevliga
restauranger, caféer och promenadstråk. Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.
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Läs mer om festivalen på
www.svenskbridge.se.

