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Om lidt bliver der stille i Svendborg
I aften bliver der stille i Svendborgs gader, når dette års bridgefestival er forbi. Vi håber, I fik oplevet
og sejret det, I ville.
Alle de frivillige skal hjem og smække benene op på sofabordet, ligesom resten af den møre
festivalbemanding, som de sidste 10 dage har befundet sig i festivalens egen lille verden.
En masse evaluering tilbagestår endnu, men det tyder på, at vi har haft en lille deltagerfremgang,
der har ikke været større, katastrofale nedbrud (jeg undskylder på forhånd over for deltagerne i åben
par, hvis min hybris leder til nedbrud i dag), den lokale opbakning har aldrig været større, og der er
endda så småt begyndt at titte udenlandske deltagere forbi.
I dag slutter DM Bridge/Golf og DM åben par. I begge turneringer er der lagt op til en tæt afslutning med favoritterne i frontlinjen.
SMART-drengene Søren Christiansen og Martin Schaltz, som vandt kvalifikationen, har taget
føringen lidt over halvvejs inde, men forfølgerne er sultne.
Hvor nogle drømmer om podiepladser, er det for andre et mål i sig selv at være kommet i A-finalen. Aabenraa Bridgeklubs fans mødte de brave kombattanter efter fredagens kvalifikation med
denne hjemmebagte skønhed i anledning af, at Udo Petersen-Dirk Willeckes kvalifikation til A.
Her sidst er jeg nødt til at rose mine bulletinassistenter. I ved, hvem I er. Kvaliteten af jeres arbejde har været høj som aldrig før, og avisen bliver revet væk hver morgen. Tak!
Kom godt hjem, og vi ses til næste år.
Christina Lund Madsen

Favoritpar i front
af Peter Lund

Efter 22 ud af 39 runder har 5 af de
absolutte favoritpar samlet sig i
spidsen i kampen om DM for par. En
meget usædvanlig stilling, da der på
dette tidspunkt meget ofte har været
flere andre par med fremme i
førerfeltet.
Søren Christiansen – Martin Schaltz
fører med 278 points – næsten en
omgang foran de jagtende toppar:
Mads Eyde – Mats Nilsland 222, H.C.
Graversen – Poul Clemmensen 202,
Anders Hagen – Lars Blakset 176 og
Thomas Vang Larsen – Ole Raulund
158.
10
Ø/Alle

E42
E976
D83
765

.

Vest
Martin
Schaltz
2♦
2ut
3ut

BT98
Antal Res Point
DB8
1 300 19
97
5 200 13
BT82
7 100 1
KD6
6 -600 -12
543
1 -630 -19
ET5
ED93
753
KT2
KB642
K4
Nord
Øst
Syd
Stig
Søren
Sigurd L
Werdelin Christiansen Petersen
1ut
Pas
Pas
2♥
Pas
Pas
3♣
Pas

2♦ fulgt af 2ut var gamekrav med 4-farve i
hjerter. 3♣ benægtede hjerter-fit.

Søren Christiansen tryllede 3ut hjem
Syd angreb men en lille ruder, der løb til ♦10.
Det var 7 stik, men der var stadig lang vej til 9
stik. Søren spillede spar til Esset og en lille
klør hjem til 9’eren. Det lysnede nu, da ♣K
kom fra Syd.
Spar igen til damen og ♥3 til ♥7 og ♥8. Ruder
fra Nord til kongen og ruder igen til esset.
Allerede her følte Stig Werdelin presset. Han
var tvunget til at lægge en spar.
Derefter hjerter til Syds ♥10. Det var spillets
laveste hjerter, så Søren kunne dykke, og den
ufarlige hånd i Nord kom ind. Dermed var
bordets fjerde hjerter rejst som hans 9. stik
bordets fjerde hjerter som sit 9. Stik.
Kun 7 par i feltet havde klaret at vinde 3ut, så
det gav en fin udbetaling på +12. Selv en ned
havde givet middel.

Frygtede ikke trumferne 4-1
De fleste bridgespillere er bange for en
trumfmatning. Det går især galt for dem, hvis
en af modstanderne får større længde end
spilfører. Det generede ikke Knut Blakset i
dette spil:
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Da Knut spillede ♣10 var Øst fanget. Hvis han
trumfede, så ville ♠9 tage stikket, hjerter til
♠10 og♠K♠D hjem på krydstrumf. Det hjalp
dog ikke af kaste K. Der fulgte blot endnu en
reservetrumf i form af 7 og rest til spilfører.
11 stik i 4 gav en udbetaling på +16 og +/-19
på højkant i hvert spil.

Der kom ♣D ud til kongen og Esset, klør igen
til Knægten og skift til ♦7, der gik via ♦10 og
♦B til damen. Knut fortsatte med ♦8 og til
hans store overraskelse kunne Øst ikke bekende, men lagde ♣5. Allerede nu lugtede
det af trumferne 4-1, men det generede ikke
Knut. Han trumfede, trak ♥E og trumfede en
hjerter. Dermed var han nede på 3 trumfer
på hver hånd. Han fortsatte med ♦E og ♦K og
Øst ville selvfølgelig ikke afstå fra trumfkontrollen. Han kastede sin sidste klør og en
hjerter. Knut trak derefter ♠E for at fjerne
Vests trumf.

Knut Blakset: Ingen trumfproblemer

Dagens quiz
af Ole Berg Kristensen

Spørgsmål 1:

Spørgsmål 8:

Hvilken sæson var den sidste, hvor man i DBf
spillede i en Mesterrække og tre
Mellemrækker? To point for rigtig sæson, et
point, hvis man er en sæson ved siden af.

Hvad betyder Volvo på latin?

Spørgsmål 2:
I hvilken del af biblen får vi at vide, at 666 er
dyrets tal?
Spørgsmål 3:
Hvorfor sidder tandhjul og kæde på højre side
af en cykel?
Spørgsmål 4:
Hvad er den største
julemandens arbejde?

frynsegode

ved

titelmelodien

til

Spørgsmål 5:
Hvem har skrevet
Olsenbande-filmene?
Spørgsmål 6:
Det første billede taget i Danmark (1841)
forestiller Graabrødre Torv i København. På
en af bygningerne ses et fænomen, man
normalt ville forbinde med moderne tider.
Hvilket?
Spørgsmål 7:
Hvilken landsdel er hjemsted for den eneste
L’Hombre-sammenslutning i Danmark?

Spørgsmål 9:
Hvilken videnskabelig lære blev grundlagt af
munken Gregor Johann Mendel?
Spørgsmål 10:
Australiens længste jernbane-strækning,
inklusiv tog mv., kaldes i folkemunde ”The
Ghan”. Hvem har været inspiration til dette
kælenavn?
Spørgsmål 11:
Hvem skrev dette digt:
”Lille skvat, lille skvat
lille skvat på vejen
Hvem er du? Hvem er du?
Jeg er sgu’ Piet Hein”
Spørgsmål 12:
Hvilken verdenskendt skuespillerinde har fået
en meget velsmagende kage opkaldt efter
sig?

Spil fra Øst og Vest
af Peter Lund

En pinlig historie
Når man som opsøgende journalist går rundt
i centeret, så bliver jeg ofte præsenteret
topresultater, hvor modstanderne har dummet sig. Det var derfor meget forfriskende, at
blive kontaktet af Ginette Blansjaar fra
Vodskov BK. Hun gav mig et spil, som hun
havde kaldt ”En pinlig historie”. Et spil hvor
hun havde meldt forkert og havde vildledt
makker (Erik Christensen).

men der skal arbejdes hårdt for det 9. Hun
tog alle sine klør-stik, og for at gøre det rigtig
pinligt valgte Syd at blanke ♠K. Desværre
læste spilfører sitsen og spillede en lille spar
til esset og hentede det 9. stik på ♠B.
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Nu opdagede Ginette, at hun havde meldt
forkert. 2♦ var en svag spærremelding. Hun
skulle have meldt 1♦. Mod 3ut spillede
makker ruder ud til E og D igen til kongen.
Spilfører fortsatte med klør til bordet og spar
hjem til knibning med ♠D. Vest har nu 8 stik,

Ginette Blansjaar

Elevatorbridge
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Pas
♥♦♣♠

Lars Blakset: Elevatorbridge
I DM-semifinalen spillede Lars Blakset –
Anders Hagen virkelig elevatorbridge. Efter
runde 12 lå de fint som nr. 8, men efter -200
points i de næste 6 spil gled de helt ned som
nr. 61! Elevatoren kørte dog opad igen, og de
sluttede med at kvalificere sig som nr.6.
Her er et af parrets positive spil:
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Lars fik ♦4 ud til ♦8, ♦K og ♦E, hjerter til
kongen, ♦B, hjerter til esset. Derefter ♦D, der
fældede 10’eren og ♦9, hvor der på bordet
forsvandt 2 spar. ♠2 til trumf, klør til ♣E! og
den sidste spar trumfet på bordet. Derefter
♣3 til ♣B – og frafald. Stakkels Øst var
slutspillet og måtte forære Lars det 12. stik
med spar til dobbeltrenonce: +52 på
barometeret.
Øst var næsten uskyldig. Han kunne have afblokkeret ♣B undervejs, men umulig at forudse. ØV tog så revanche i næste spil. +41 da
NS’s offer mod en 4♠ kostede -800. Op og
ned med elevatoren.

Gaveregn

3
S/ØV

Her ses den stolte gemal, Jens Gran, der
slæbte faste og flydende forsyninger ud i
solen på forpladsen for at fejre, at fru Ketty
havde vundet DM for Damepar sammen
med Bettina Kalkerup. Fruen i hvidt til højre.

Blæksprutten
af Peter Lund

Vi ser hende mest siddende bag skranken i
informationen og sælge billetter til bronzeturneringerne, men i virkeligheden er
Charlotte Palmund-Koch en blæksprutte.
Hendes mange arme rækker ud til den
dybeste afkrog af festivalen. Hun har hele
tiden mindst 2-3 bolde i luften

men nu med Christian som en af festivalens
trofaste sponsorer (Reinholdt Bridge og
rejser).

Hun indledte den 12. Bridgefestival med at
spille mixed par – og vandt sammen med
Niels Krøjgaard. Derefter har hun døgnet
rundt været i arbejdstøjet. Hun har ansvaret
for bridge-golf-turneringen. Hun sørger for
poser, tøj og materialer til de mange frivillige.
Torsdag aften var der festmiddag for hele
den arbejdende flok, men Charlotte var
kortbytter i en bronzeturnering – og hun var
meget træt, da den var færdig.
Hun har også i mange år været en del af
bulletin-staben med mange humoristiske
artikler. Dette arbejde han hun dog i år
overladt til datteren Amalie.
Hendes første bridgemakker var Christian
Reinholdt – to unge sorthårede hippier, der
efterhånden ryddede præmiebordene i de
københavnske åbne huse – men alligevel
velset på grund af deres venlige opførsel ved
bridgebordet.
Charlotte’s øgenavn var sheriffen – og det er
hun! På billedes ses de to hippier, men i en
ældre udgave. De arbejder stadig sammen,

Christian og Charlotte

Bridge-intro
af Ole Berg Kristensen

Bridge-intro

Styr på stoffet – og forbedringer

I forlængelse af DBf’s mange initiativer til at
skaffe nye bridgespillere, blev der lørdag fra
14.00-17.00 afholdt et introduktionskursus til
Bridge. Kurset var arrangeret af Svendborg
Bridgeklub.

Inge havde godt styr på stoffet, og på 1½times tid var deltagerne nået gennem det
program
DBf
har
lagt
for
et
introduktionskursus.

Der var mødt 23 mennesker op, der ikke før
havde prøvet at spille bridge. Derudover var
tre medlemmer af Vejen Bridgeklub mødt op
for at se hvordan det hele foregik, idet de har
planer om også at lave et introduktionskursus
på deres egn.
Formatet var velegnet, idet hver deltager
blev bænket overfor en erfaren spiller,
således at der var mulighed for 1:1 hjælp
under introduktionen og prøvespillene.
Underviseren, Inge Lind Sørensen, der er
formand i Svendborg bridgeklub, var
underviser.

Der var blevet gennemgået honnørpointoptælling og et par simple meldeforløb var
blevet forklaret.
Inge havde dog været ambitiøs på
kursisternes vegne, og fundet nogle spil i
farve frem fra Bog 1 i serien ”Nordisk
Standard”.
Og det var godt. Allerede under det første
spil begyndte en del af kursisterne begyndt at
snakke om hvordan det var at spille med
trumf, og om det sommetider kunne være
god taktik at spille sig renonce i en farve.
Så det faldt i god jord, da Inge havde nogle
lagte spil til at illustrere spil i farve. Der var et
spil, hvor temaet var at der skulle trækkes
trumf for at kontrollere spillet og ikke få
trumfet sine gode kort af, og der var et hvor
temaet var krydstrumf.
Veloplagte kursister
Inges facon kunne fastholde kursisternes
interesse, og de spurgte ivrigt ind til dette og
hint. Her kom de medbragte erfarne spillere
til deres ret, idet de kunne besvare
spørgsmålene uden at skulle afbryde Inges
gennemgang, og uden at forstyrre de andre
borde, hvor spørgsmålene til tider gik på
noget helt andet.

Inge underviser

Kommende bridgespiller

Kommende Juniorspiller

Poul Erik Larsen er kæreste med en
bridgespiller der også er frivillig på festivalen.
Jeg spurgte ham om det var hende der havde
tvunget ham herned.

Den yngste deltager var den 21-årige Frederik
Laurent fra Roskilde. Han er på besøg hos en
bekendt, der har spillet bridge i 8 år, og som
deltager i festivalen. Han havde set introkurset, og opfordret Frederik til at deltage i
det.

”Egentlig ikke. Hun har opfordret mig lidt,
men det noget jeg gerne selv vil. Jeg har
spillet Lige-Ud (Et tremandskortspil der
minder om Whist. red.) i mange år, og jeg har
også spillet lidt L’Hombre. Bridge lyder til at
være spændende, og jeg har længe haft lyst
til at lære det at nærmere at kende.”
”Skal du så på bridgekursus her til vinter?”
”Ja!”
”Ser vi dig på festivalen til næste år?”
”Ja!”

Jeg spurgte Frederik, om han kunne lide
bridge, og da han svarede bekræftende
spurgte jeg hvorfor.
”Jeg har altid godt kunne lide at spille kort.
Jeg spiller whist, hjerterfri og meget andet.
Men mange kortspil bliver man træt af i løbet
af en halv times tid. Jeg tror, det er
anderledes med bridge. Det tror jeg aldrig
man kan blive træt af.”
”Skal du på bridgekursus her til vinter?”
”Ja!”
”Kommer vi til at se dig til næste års
bridgefestival?”
”Helt sikkert!”

Poul Erik Larsen, Sydfynsk korthaj, vi nok
skal passe lidt på til de kommende festivaler

Gavekort
Af Charles
Til manden der har alt 
Susanne Buus Thomsen udstyrede mig med et
gavekort på min fødselsdag, Juleaften til
manden, der har alt, som der så smukt stod:
En valgfri turnering i Svendborg med alt
betalt, og Susanne som makker.
Ideen er hermed givet videre!!
Det blev ”kun” til sølv, men det var nu ikke
Sannes skyld!
To spil fra den slemme afdeling, der talte
godt.
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1 = Nat, eller 15-19 ut. 2 = Revers eller 1519 med xxxx . 2 = GF. 4 = Voidwood.
5 = et es. 5 = har du D?
Udspil 8
EK med to ruder af, og EK afslørede
trumftaberen. 4 trumfet, og tre høje klør.
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På 10 kastede øst og bordet i syd ruder, og i
næste stik blev øst sat ind på D. Han kunne
end ikke give Sanne et gæt! 1430!

Min makker Mama
Af Mads Grove (fra DM Bridge/Golf)
Mama (Lone Kiær) og jeg starter den første fredag aften i bridge/golfen, som alle
bør gøre, i pænt tøj, slikket hår og med to
vand’er ved bordet.
I første runde får vi høvl, men slipper med
minus 12. I anden runde får vi store høvl og
får -26. Samlet score minus 38, og en placering som nummer næstsidst!
Du kan mærke en brise imod dig. Mama
dikterer et glas vin. Alle runder undtagen
den sidste er derefter i plus!
Modvinden ændres til en moderat medvind
I runde 8 møder vi Vibeke Galle - Edvind
Kaup. Du har i spil 24 en god pote.
♠ 85 ♥ EBT9 ♦EKD ♣ED5

Du løfter på ♦D og ser bordet. Du ved nu, at
makker har 4 spar og må have en stopper,
så du slikker dig om munden , trækker de 3
gamle i ruder og trækker ♣E og spiller ♥B.
Den holder stik - god start. Du spiller ♥T
igennem, og spilfører trumfer. Hun trækker
nu sp E, K, og D og lægger ned for rest.
Du får smukke 100, men kan ikke konkurrere med alle de borde, der har åbnet med 4
spar, er blevet doblet, og afleveret 300!
Lone Kiær, Mama, har god næse for spillet. Se lige dette spil ( spil 27)

VEST
VEST
Edvind
Kaup
pas
pas
alle pas

NORD
Lone
Kiær
pas
3♣

ØST
Vibeke
Galle
2♠
3♦

SYD
Mads Grove
D
D

Pas, pas, og din modstander til højre (Vibeke, der har været med i alle år undtagen ét)
slår i gang med 2sp (svagt ) Du dobler, næste hånd melder pas, og makker kan nu 3♣
(lebensohl) Ok kort.
Du overvejer nu, om vi skal i 6♣, men nu
kan åbner til din overraskelse præstere 3♦.
Du overvejer situationen, men kan vel doble
og se, hvad der sker. Til min undren går det
nu pas rundt.

2♦
pas
pas
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Kiær

ØST

pas
2ut
3ut

pas
pas
alle pas

SYD
Mads Grove
pas
2♥
3♠

Det var en god pas til 2♦. Jeg burde nok
lukke op med en dobling, men grundet den
gode 5-farve i hjerter syntes det ok at melde
2♥. Nu 2ut fra Lone, invit med hold. Jeg giver
den 3♠, da vi kan have en 4 -4 fit i spar, og
jeg alligevel havde trænkt mig at hæve til
udgang. Nu må Lone da melde 4♥ med sin
4-kortsstøtte - men nej!! Hun melder 3ut.
Lone fik klør ud til 10 og afleverer de 3
esser og får 430! + 14 i stedet for 4♥ minus 1
til -13 .

Plac.
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7
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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
40

Resultater Bridge/Golf (kun bridge)
Thomas Kampmann - Jacob Cholewa Juhl
Morten Henningsen - Jeppe Juhl
Poul Rahbek Sørensen - Louise Dorset
Ole Melson - Lars Henrichsen
Peter Lilholt - Eva Staal
Karen Ebdrup - Niels Peter Madsen
Alice Færch - Poul Færch
Hans Refsgaard - Liselotte Halberg
Stig Meno Farholt - Charlotte Brandgaard
Jonas Hansen - Lars Kuld
Jens Houlberg - Susanne Houlberg
Erik Brok - Søren Frandsen
Claus Frederiksen - Inga Kørup Winther
Susanne Noesgaard - Johnna Christensen
Mads Grove - Lone Kiær
Mogens Jørgensen - Jette Nyvang Jørgensen
Michael Askgaard - Lilian Askgaard
Vibeke Galle - Edvind Kaup
Birgit Brassøe - Svend Brassøe
Pernille Jakobsen - Lars Buus Jensen
Kurt Pedersen - Niels Kobborg
Knud Harries - John Henriksen
Otto Dahl - Mads Krøjgaard
Britta Back - Troels Segel
Merethe Koefoed - Birger Nielsen
Flemming Poulsen - Jens Grann
Gitte Spanggaard - Bjarke Skovgaard
Palle Holm Pedersen - Frank Andersen
Henrik Bech - Jette Fabrin
Jens Meyer - Ole Hansen
Kirsten Madsen - Poul Bo Madsen
Jens Børsting - Kaj Just
Søren Vorstrup - Lis Højsted
Carsten Abildgaard - Lene Hermansen
Michael Eich - Karen Tomshøj
Lars Grevang - Lars Nielsen
Lone Schønberg Villadsen - Kirsten Ramsing
Mogens Bak - Lone Bech
Preben Hallberg - Mogens Rasmussen
Jan Kølbæk - Maria Bo Kølbæk

Sidste års sølvvinder Lone Kiær mod
Bridge/golf debutant Flemming Poulsen

HCP-score
-1,27
-1,14
-1,04
-0,91
-0,77
-0,76
-0,75
-0,73
-0,72
-0,65
-0,57
-0,56
-0,44
-0,4
-0,23
-0,1
-0,09
-0,03
-0,01
0,04
0,05
0,05
0,07
0,08
0,1
0,11
0,17
0,24
0,27
0,43
0,48
0,48
0,49
0,6
0,67
0,73
0,88
1,26
1,91
2,06

Den flerdobbelte vinder
Søren Frandsen med Erik
Brok mod et andet par af
dette års favoritter, Thomas
Kampmann-Jacob Juhl

Nyt udefra
af Ole Berg Kristensen

(Ud)Tour de France

Trans-poo-tion

Jeg fik ikke set det  Men Mark Cavendish
vandt sin fjerde etapesejr i en massespurt, så
jeg er nok ikke gået glip af så meget.

Igennem de sidste 10 år har den medicinske
forskning i, og bevågenhed omkring,
tarmfloraens indflydelse på vores helbred
taget fart. En af verdens førende autoriteter
er den hollandske professor Tom Van Der
Wiele, og her i Danmark har bl.a. professor
Oluf Borbye Pedersen taget handsken op.
Han mener, at man sandsynligvis vil kunne
bekæmpe fx fedme, ved blot at ændre på
tarmfloraen

I morgen venter der en bjergetape der nemt
kan blive både dramatisk og spændende. Det
er så bare ret klodset af Tour-ledelsen, at de
har lagt opløbet lige oven i afslutningen på
DM Åben Par finalen.
Telepatisk bulletin
Pga. lav bemanding i bulletin-rummet har det
desværre ikke været muligt for os at få bragt
alle vores kloge og sjove ord ned på skrift. Vi
vil derfor i løbet af søndagen udsende dem
via telepati. Så hvis du i løbet af dagen får en
klog eller sjov tanke, så er det en vi har sendt.
Pokemon Go
Jeg har prøvet at undgå at finde ud af hvad
det egentlig drejede sig om, og det er gået
nogenlunde. Men det er overalt, så lidt har
jeg ikke kunnet undgå at der er røget ind på
lystavlen.
Der er tilsyneladende tale om en slags
computerspil man har taget ud i
virkeligheden. Det har fået voksne
mennesker til at storme rundt og lede efter
nogle bolde eller bamser eller noget i den stil,
som spilproducenterne har placeret rundt
omkring. Den vilde jagt har medført
faldulykker, trafikuheld og generelt kaos
mange steder. Og nu har interessen åbenbart
været så enorm, at deres servere er gået ned,
med stor sorg og tænders gnisel til følge.
Der er så meget gamle mænd ikke forstår.

En behandlingsmetode er at eksportere sund
tarmflora fra en rask person til tarmen på en
syg person, der så med den nye forbedrede
tarmflora forhåbentlig kan blive rask.
Hvis du nu sidder og får lidt grimme billeder
inde i hovedet og tænker: ”Jamen, de gør da
vel ikke det, at de …”, så er svaret: ”Jo, det
gør de faktisk.”
Jeg har alvorligt overvejet at stille mig til
rådighed for videnskaben, da jeg har en god,
stærk mave og samtidig vil kunne levere
relativt store mængder donormateriale med
kort varsel.
Blotter på skateboard
Vestsjællands politi efterlyser en ung mand,
der i Solrød har blottet sig, yderst energisk,
mens han kørte på skateboard.
Det må han selvfølgelig ikke. Men det er sgu
da meget godt klaret.

Min bedste bridgefestival
af Peter Lund

-”Jeg har aldrig set så mange glade
smil. De er overalt, når jeg går rundt i
idrætscenteret. Det er min bedste
bridgefestival.”
Det var festivalboss Per Egelunds spontane
reaktion, da jeg bad ham kommentere fortid,
nutid og fremtid for bridgefestivalen. Han har
været med i ledelsen 10 gange og håber, at
der også kaldes på ham næste år i Svendborg.
”En af de store forskelle mellem Vingsted og
Svendborg er, at vi her har en meget stor
stab af frivillige fra de sydfynske bridgeklubber med Jytte Skjærbæk som den lokale
organisator.”
”Vi har også fået mange lokale sponsorer og
vi har et meget fint samarbejde med
Svendborg Kommune og ”Svendborg Event”.
Vi kan lide byen, og det virker som om
festivalen er blevet positivt modtaget af
byen.”
Årets rekorder?
”Vinoble Open er blevet et flagskib. På trods
af de tekniske problemer sidste år er
deltagelse øget fra 150 til 160 hold.
Deltagelsen i de åbne turneringer forventer
jeg stiger med 7-8 %.”
”Tirsdag kl. 12 havde vi 1010 bridgespillere i
aktion ved bordene.”
”Sidste år var det totale antal spillere på
festivalen 7078, og jeg forventer, at vi i år når
op tæt på 7300! Deltagelsen i DM-finalerne
ligger fast, så stigningen kommer fra de åbne
turneringer.”

Per Egelund: Mange glade smil
Fremtiden?
Det er allerede besluttet, at der næste år
bliver fri tilmelding til DM Senior-par, og at
bridge/golf flyttes tilbage til 1. weekend.
Der er også planer om at opdele bronze 28+.
Det betyder at helt nye bridgespillere med
handicap tæt på 50 ikke skal tæves af
”kanonerne” med kun godt 28 i handicap.
Tilmeldingen til festivalens Guld-turnering vil
givet vis også blive rykket frem til 1 dag før
TU-start. Mange kom i år for sent med
tilmelding.

Pladsforhold?
Vi har stadig fin plads og kan klare, at
tilslutningen til Vinoble Open fortsat stiger.
Men vi har også en fremtidsgaranti. Der er i
Idrætscenteret også en stor tennishal med
plads til over 200 borde. Den er med i vores
aftale med Svendborg Kommune.
Positive oplevelser?
”Vi er meget glade for den modtagelse vores
spørgeskemaer har fået. Ved alle turneringer
har vi uddelt spørgeskemaer for at få en
tilbagemelding fra spillerne. Der har været et
helt uventet stort antal svar. Det betyder, at
vi i planlægningen af de kommende festivaler
kan følge spillernes ønsker – og ikke blot,
hvad vi tror spillerne foretrækker.
Vi har næsten ikke haft nogen problemer i år.
Det skyldes især, at vi har en basis i en meget
erfaren stab.

Beredskabsplan

Heldigvis gik det som det gamle mundheld
forudsiger: Når man har taget sin paraply
med, så regner det ikke.

12 år for festivalen
For 12 år siden blev i Vingsted Centeret
grundstenen lagt til det, der er blevet en
fantastisk succes. Der var mange sortseere –
især mange københavnere mente, at der var
for langt at rejse og for mange feriedage på
spil.
I staben er der kun én, der har været med
hele vejen. Det er Ulla Tradsborg. Hun har fra
regnskabsrummet sørget for at alle fik de
rigtige scorer og resultater.
Hun arbejdede ofte til langt ud på aftenen –
og lidt af natten - for at forberede næste dags
turneringer og for at servicere os krævende
journalister.

Efter sidste års ”mindre IT-uheld” i Vinoble
Open, var der i år taget alle forholdsregler for
at undgå gentagelser.
Naturligvis var både alle computere og alle
programmer opdateret, og der var kørt tests
der viste, at alt var som det skulle være.
Men sådan var det jo også sidste år, og der
gik det alligevel galt.
Derfor havde festivalledelsen været tidligt
ude og bedt diverse snilde hoveder om at
lave en plan, der var med livrem og seler.
Dette inkluderede sikkerhedskopier af databaser, hjemmelavede regneark og pc’er, der
kunne operere offline, i tilfælde af et gennemgribende nedbrud. Der var lavet meget
tydelige retningslinjer for, hvem der skulle
tilkaldes i hvilke situationer, og hvem der
skulle tage hvilke beslutninger. Og der var
sørget for, at disse nøglepersoner ville være
til rådighed på de kritiske tidspunkter.

Ulla Tradsborg: Med alle 12 år

Tak for i år
Af Charles
Formanden på slap line

Udspil 8
Øst spillede 8 ud og placerede kortet tæt på
nord. Nis lagde en spilleplan, og da 8 lå lige
for næsen af ham, mente han jo nok, at han
havde lagt til i stik 1. Spillet bølgede lidt frem
og tilbage, og Nord kom under pres, og
kontrakten var vist i fare, men formanden tog
9 stik. Da de øvrige var løbet tør for kort, sad
Nis dog stadig og viftede med et kort, for han
lagde ikke noget kort til i første stik!
Kulørsvigt dømte turneringslederen, og så
endte det med kun 8 stik til formanden. 
Tak for i år
Der skal lyde en stor tak for endnu en herlig
Festival, og tak for mange positive
kommentarer, og tak fordi I har taget det
pænt, når I fik en Canon stukket lige op i
snuden. I havde altid et skævt smil eller en
herlig attitude parat, når Canonen lynede.
Tak for sjove spil og historier.

I årets sidste bulletin skal vi se, da formand
Nis Rasmussen måtte sande, at et er skib at
føre, det er straks vanskeligere at lægge kort
til i første stik. 
EDB72
E3
KB
BT95
9643
85
752
KD986
D9
E654
E643
K2
KT
BT4
T8732
D87

13
N/Alle

Vest
Bodil
Villadsen
pas
pas

Nord
Øst
Syd
Nis
Michael Henrik
Rasmussen Ankersen Kristensen
2
pas
1
D
pas
2
pas
pas

Tak til Redaktricen
Der skal lyde en speciel tak til Redaktricen,
der som vanligt holdt Canonen i en meget
kort snor, for mange hyggelige timer i
presserummet, og vi fik da også taget den
traditionelle ”selfie”. 

Svar på dagens quiz
af Ole Berg Kristensen

Svar 1:

Svar 6:

1984/1985.

Graffiti.

Mesterrækken blev vundet med en ret sikker
margin. Peter Lund mener vi bør
offentliggøre navnet på vinderholdet, men
jeg finder det nu lidt uinteressant.

Hvis du tænkte: Hov, hov, det er ikke et
billede han omtaler, men en daguerreotypi,
kan du nappe et bonuspoint. Daguerreotypi
var en tidlig form for fototeknik, hvor motivet
blev fastholdt på en sølvplade. En stor
ulempe var, at man ikke kunne fremstille
kopier af daguerreotypier, da man ikke havde
noget negativ.

Svar 2:
Johannes åbenbaring.
Og nej, det er ikke djævlens tal, det er dyrets
tal. Læs selv efter.
Svar 3:
Da cyklen blev opfundet/konstrueret var man
ret sikker på, at folk næsten altid ville stå på
cyklen fra venstre side, da vejkanterne
dengang ofte var af yderst tvivlsom
beskaffenhed. Så for at mindske risikoen for
at cyklisten under påstigning skulle få sine
gevandter tilsvinet af, eller i klemme i,
tandhjul og kæde, blev de anbragt på højre
side.
Svar 4:
Han ved hvor alle de uartige piger bor.
Svar 5
Bent Fabricius-Bjerre.

Graabrødre torv 1841
(Graffiti til venstre, lidt under midten)
Den opmærksomme læser vil genkende
skamstøtten fra forleden.
Svar 7:
Fyn
Svar 8:
Jeg ruller.
Svar 9:
Arvelighedslæren.

Svar 10:
Afghanere.
Da banen skulle bygges igennem Australiens
ufremkommelige Outback, var det sin sag at
få materialerne bragt frem. Derfor
importerede man en flok afghanere, der med
deres kameler, ”ørkenens fragtskib”, kunne
få bragt skinner, sveller og andet
byggemateriale sikkert frem.

Resultater
sideturneringer
Plac.

Plac.

Plac.

Plac.

Plac.

Svar 11:

The Ghan

1
2
3

Sølv 6 (IAF) 15. juli
Jørgen Madsen - Asger Friis
Ture Rademacher - Carsten Lysdahl
Aage Schmidt - Olaf Nielsen

Total
446
406
348

1
2
3

HOME Svendborg Bronze Åben 15. juli
Birte Kjeldsen - Kristian Tylvad
Els Witteveen - Susan Just Olesen
Erik Christensen - Ginette Blansjaar

Total
75
60
37

1
2
3

Triton Rejser Bronze Åben 16. juli
Mikkel Vass - Morten Autrup
Jens Otto Pedersen - Susanne Buus Thomsen
Tonni Mathiasen - Lars Underbjerg

Total
78
71
61

1
2
3

HOME Svendborg Bronze 28+ 15. juli
Hans Caspersen - Niels Caspersen
Erik Schack - Thomas Schack
Kasper Dam Kærgaard - Karen Lisbeth Faarvang

Total
140
104
82

1
2
3

Triton Rejser Bronze 28+ 16. juli
Ole Dam - Eva Ørsnæs
Henrik Frøkjær - Merete Schøller
Lone Samuelsson - Harry Tschernja

Total
203
177
169

Halfdan Rasmussen.
Han var ikke nogen stor fan af Piet Hein, og
en dag da Piet, ifølge Halfdan, førte sig frem
med, hvor genialt hans digt om katten på
vejen var, fik han en sviner af Halfdan, der
sagde at det var det rene pladder og
barnemad at lave. Piet Hein gav ham et
stykke papir og bad ham skabe noget lige så
godt. Det blev til det nævnte digt.
Hvis du tænkte: ”Her har quizmasteren
begået en grammatisk fejl, der skal ikke
længere apostrof efter sgu”, kan du nappe et
minuspoint. Det er rigtigt, at der ikke længere
skal apostrof efter sgu. Men når man citerer
direkte, skal man bibeholde den oprindelige
tekst, selv hvis den indeholder stavefejl eller
stavemåder
der
var
korrekte
på
skrivetidspunktet, men som er ukorrekte nu.
Hvis du tænkte dette, er strafpointet
annulleret, og du modtager derudover et
bonuspoint.
Svar 12:
Sarah Bernhardt.

En af de flittige kortbyttere Niels Jørgen
Hansen med stort smil

DM åben par
Stilling A-finale lørdag den 16. juli
Plac.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
37
39
40

Søren Christiansen - Martin Schaltz
Mads Eyde - Mats Nilsland
Hans Chr Graversen - Poul Clemmensen
Anders Hagen - Lars Blakset
Thomas Vang Larsen - Ole Raulund
Lars Kirkegaard Nielsen - Rói Á Rógvu Joensen
Stig Werdelin - Sigurd Lauge Pedersen
Dorthe Schaltz - Peter Schaltz
Steen Schou - Frederik Mørk
Kasper Konow - Magnus Groes
Niels Foged - Lars Frost Mathiesen
Hans Christian Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
Henrik Kruse Petersen - Nis Graulund Hansen
Helle Rasmussen - Lone Bilde
Knut Blakset - Michael Fiorini
Jacob Røn - Kell Krogh
Per Ebdrup - Morten Bilde
Frank Paaskesen - Martin Buch
Camilla Bo Krefeld - Johan Hammelev
Niels Kristian Kristensen - Torben Dalsgaard-Hansen
Stense Farholt - Henrik Caspersen
Per Nielsen - Hans Jørn Rasmussen
Claus Hastrup - Thomas Mathiasen
Peter Jacobsen - Erling Munk Nielsen
Jesper Jungdal - Peter B Hansen
David Probert - Kjeld Hansen
Rasmus Damm - Steffen Wich
Bjarne Hansen - Morten Heby
Dorte Cilleborg - Kirsten Steen Møller
Bo Brink Laursen - Christian Snabe
Lars Kristensen - Lars Andersen
Jonas Houmøller - Lars Lund Madsen
Jens Krusaa - Michael Soetmann
Udo Petersen - Dirk Willecke
Michael Rübner-Petersen - Henrik Rübner-Petersen
Erik Malling Eriksen - Paul Jørgen Tønder
Jens Toft - Mona Grethe Olesen
Martin Kolling Jensen - Søren Jørgensen
Jesper Bechsgaard - Benny Marquart
Helge Hesselberg - Jakob Bjerrum

Total
278
222
202
176
158
139
103
102
86
75
65
65
64
57
44
34
24
11
-2
-10
-14
-54
-58
-60
-68
-76
-78
-78
-80
-84
-94
-102
-104
-112
-113
-114
-142
-142
-143
-181

Rikke Christiansen - Nils Mønsted
Kim Bo Petersen - Perry Sjöberg
Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen
Erik Udsen - Poul Frederiksen
Daniel Bang-Ortmann - Simon Ortmann
Frank Kristensen - Troels Kristensen
Kaj Alstrup - Jens Pauli G. Nolsøe
Torben Jørgensen - Anders Gummesen
Kim Nørgaard Nielsen - Michael Hvass Miller
Nis Rasmussen - Claus Bødskov
Torben Lauritzen - Peter Molander
Lars-Olof Abrahamsson - Eivind Sveinbjørnsson
Peter Boel Nielsen - Eli Christensen
John Hansen - Brian Jepsen
Tine Thisted Binder - Kasper Thisted Binder
Anders Hjorth - Thomas Hjorth
Peter Bang Knudsen - Dan Nybo Jensen
Chris Demant - Henrik Demant
Claus Pedersen - Michael Espersen
Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen
Else Waage - Ole Kofoed
Michael Ankersen - Per Frederiksen
Klaus Jeppesen - Henning V. Mikkelsen
Gert J. Hansen - Poul Hansen
Danny Hansen - Thomas Hahn
Peter Laursen - Mogens Boysen
Kim Bensby - Morten Skovsted Eriksen

148
143
142
125
117
79
65
64
47
44
37
35
22
15
12
11
9
6
-10
-21
-22
-29
-37
-55
-57
-66
-70

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Birthe Kinnunen - Veikko Kinnunen
Ole Beltoft - Palle Pedersen
Helle Simon Elbro - Steen Mølgaard
Lissy Kristiansen - Niels Bræmer
Rudolf Sørensen - Torben Bentsen
Vagn Søndergaard - Jesper Søndergaard
Torsten Sverdrup Warberg - Peter Øgaard Madsen
Bjørn Hafstrøm - Stig Tjur
Uffe Pedersen - Claus Tegtmeier
Rikke Jørgensen - Vilhelm Christiansen
Steffen Lauge Pedersen - Ditte Sommer
Bodil Nielsen - Hans Nielsen
Finn Pedersen - Verner Larsen
Torben Sværke - Jesper Nygaard Nielsen
Steven Sidelmann Basnov - Solvad Nielsen
Carl Andersen - Carl Erik Møller
Otto Rump - Jens Schultz-Møller
Erik Hansen - Torben Munch
Jesper Vedkiær - Jann Larsen
Kim Nielsen - Birte Kjeldsen
Lis Svendsen - Benny Svendsen
Rudi Bjerregaard - Flemming Øster
Oliver Rosager - Christina Ilsø
Jens-Jacob Jacobsen - Marianne Willumsen
Jens Abildgaard Jensen - Torben Jakobsen
Kirsten Ellekjær - Ingelise Meiland
Ingelise Samuelsen - Peter Johansen
Mogens Rerup - Mikael Povlsen
Anna Lise Friis - Sonja Holmgaard
Gitte Kjærsgaard - Søren Herget Kjærsgaard
Anne Petersen - Krista Ruby

-76
-84
-95
-96
-115
-117
-121
-122
-129
-131
-132
-141
-151
-155
-156
-177
-186
-199
-210
-230
-238
-261
-263
-266
-313
-326
-332
-377
-424
-571
-728

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

DM åben par

Stilling B-finale lørdag den 16. juli
Søren Larsen - Lars Øgaard
Lars Peter Damgaard - Preben Taasti
Mikkel Larsen - Sejr Andreas Jensen
Dennis Koch-Palmund - Morten Lund Madsen
Jan Pedersen - Troels Buus Thomsen
Erik Lund - Kate Reiter
Lasse Bo Krefeld - Per Gaunø Jensen
Ole Vøgg Veje - John Høgh
Kaj Druedal - Tommy Madsen
Henrik Kristensen - Palle Reimann
Jørgen Anker Pabst - Jørgen Røhl
P H Engelbrecht - Poul Tronier
Henning Sørensen - Peter Buchardt
Villy Christensen - Bo Jensen
Bent Simonsen - Torben Ebbesen
Svend Haaning - Jens Søndergaard
Winni Simonsen - Flemming Jørgensen
Jørn Jeppesen - Jes Sundstrøm Brabrand
Jens Kjeldsen - Kjeld Kjeldsen
Thomas Nielsen - Jan Petersen
Preben Thaarup - Martin Christoffersen
Else Andersen - Erling Andersen
Rikke Christiansen - Nils Mønsted
Kim Bo Petersen - Perry Sjöberg
Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen
Erik Udsen - Poul Frederiksen
Daniel Bang-Ortmann - Simon Ortmann
Frank Kristensen - Troels Kristensen
Kaj Alstrup - Jens Pauli G. Nolsøe
Torben Jørgensen - Anders Gummesen
Kim Nørgaard Nielsen - Michael Hvass Miller
Nis Rasmussen - Claus Bødskov
Torben Lauritzen - Peter Molander
Lars-Olof Abrahamsson - Eivind Sveinbjørnsson
Peter Boel Nielsen - Eli Christensen
John Hansen - Brian Jepsen
Tine Thisted Binder - Kasper Thisted Binder
Anders Hjorth - Thomas Hjorth
Peter Bang Knudsen - Dan Nybo Jensen
Chris Demant - Henrik Demant
Claus Pedersen - Michael Espersen
Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen
Else Waage - Ole Kofoed
Michael Ankersen - Per Frederiksen
Klaus Jeppesen - Henning V. Mikkelsen
Gert J. Hansen - Poul Hansen
Danny Hansen - Thomas Hahn
( bus fra København
Peter Laursen - Mogens Boysen
Kim Bensby - Morten Skovsted Eriksen

Total
Plac.
558
1
557
2
524
3
518
4
432
5
383
6
271
7
269
8
265
9
235
10
206
11
205
12
205
12
198
14
198
14
187
16
180
17
176
18
165
19
165
19
156
21
155
22
148
23
143
24
142
25
125
26
117
27
79
28
65
29
64
30
47
31
44
32
37
33
35
34
22
35
15
36
12
37
11
38
9
39
6
40
-10
41
-21
42
-22
43
-29
44
-37
45
-55
46
-57
47
495,-retur)
-66
48
-70
49

Mortens And 11.-13. november Kryb-I-Ly fuld pension kr. 2.200
kr.

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

Bronzetoppen
Total
353
344
294
294
281
281
267
267
209
209
192
188
175
175
171
168
167
167
158
153
153
152
152
150
145
142
142
142
142
138
134
134
131
130
127
125
125
121
120
119
119
119
119
117
117

Navn
John Møller Jepsen
Mads Krøjgaard
Michael Staub
Eva Rafn
Jan Pedersen
Ginette Blansjaar
Jørgen Rybirk
Vibeke Vestermark
Søren Bune
Victor Todd-Moir
Inger Olesen
Anne Petersen
Rasmus Rask Jepsen
Erik Christensen
Els Witteveen
Danny Hansen
Agneta Dunemark
Karin Andrée
Henrik Frøkjær
Karen Møller
Ingrid Bach
Else Lundberg
Torben Fersløv Andersen
Morten Jepsen
Poul Vestervig Poulsen
Torkil Dahl Jeppesen
Martin Kolling Jensen
Karen Dahl Jeppesen
Brian Nielsen
Arne Christoffersen
Jenny Pedersen
Martin Christoffersen
Niels Rasmussen
Grethe Christoffersen
Eva Ørsnæs
Peter Husum
Preben Taasti
Kristian Tylvad
Otto Dahl
Marner Joensen
Maria V Hansen
Lilli-Ann Nielsen
Carsten Lysdahl
Vera Bukhave
Inge Lise Schou

Bronzetoppen er nu på forsiden af festivalens hjemmeside, og der er også et link på festivalens resultatside.
Præmier til vinderen af Bronzetoppen
Den spiller, som scorer flestbronzepoint i løbet af
festivalen, vinder et gratis indskud med valgfri makker i Radisson Blu Scandinavia IMP Pairs samtidig
med Copenhagen Bridge Invitational 20.-22. januar.
Vinderen får også en dag med Christian Reinholdts Event-bus, hvor man kan invitere hele familien inkl. fætre og kusiner og grandtanter eller alle
vennerne på tur rundt i Sjælland i bus med bar og
bridgebord.

SPIL SIDE OM SIDE
MED STJERNERNE
i Radisson Blu Scandinavia IMP pairs
under Copenhagen Bridge Invitational
20.-22. januar 2017

Dagens program
PRO/AM torsdag den 19. januar 2017

Søndag den 17. juli
09.00 – 14.00
09.30 – 17.00
10.00 – 16.45
10.30 – 15.00		

cbi.bridge.dk
CBI · COPENHAGEN BRIDGE INVITATIONAL

Bridge/golf - golf
DM Åben par
Sølv parturnering

Tritonrejser Bronze parturnering

SPIL SIDE OM SIDE
MED STJERNERNE
i Radisson Blu Scandinavia IMP pairs
under Copenhagen Bridge Invitational
20.-22. januar 2017

PRO/AM torsdag den 19. januar 2017
cbi.bridge.dk
CBI · COPENHAGEN BRIDGE INVITATIONAL

