Med tenniscifrene 6-0 slår festivalen
ny rekord allerede inden åbningen
Kære Bridge Danmark
Selv om der ofte ”serves” hårdt, er bridgen naturligvis ikke erstattet med tennis. Og så alligevel.
Festivalledelsen har i god tid set udfordringen med spilleplads og særligt ønsket rammerne
udvidet til den populære Vinoble turnering. Derfor indgår tennishallen nu også som spillested i
festivalen.
Hele Svendborg glæder sig til endnu engang at opvarte os gennem festivalen, hvor vi efterhånden
fylder godt i bybilledet gennem alle ti dage. De kan ingenlunde undgå, at mærke vores passion for
vor sport og der sendes derfor mange smil vores vej. Vore sponsorer nyder ligeledes godt af vores
tilstedeværelse, og giver som vanligt særlige tilbud til os deltagere. Det er bare om at tage sig af
retterne, og hver gang højlydt at bekræfte over for dem, at I er en del af festivalen.
Nogen tænker sikkert, at nu kan det da snart ikke blive større, bedre eller sjovere. Her må jeg
skuffe jer. For festivalledelsen har så megen drivkraft at udviklingen brager derudaf med fuld
skrue. De har siden sidste sommer arbejdet med at tune stort set alt. Men bedøm selv det hele
undervejs.
Vore frivillige står endnu engang klar til at tage imod netop dig. Du vil mærke dem allerede når du
træder ind i spillearenaen, hver gang du sætter dig ved spillebordet og hver gang du bare tænker
på mad, drikke og service. De vil knokle hele ugen og gøre deres yderste for, at også du vil føle
dig godt tilpas. Det eneste de kræver til gengæld, er noget der ret beset ikke koster dig noget som
helst. Din respekt for deres arbejde og dit smil hver eneste gang du har mulighed herfor. Og så
måske, at du gør det nemmere for dem ved at give en hånd med.
Dit omdrejningspunkt er naturligvis dit eget spil. Du har glædet dig hele året. Og nu sker det. Yes.
Men har du undervejs et par minutter, så kig ind til den succesrige begynderfestival, den populære
junior camp eller et af de mange undervisningsforløb der er i gang hele ugen. De vil alle elske dit
besøg.
Ellers er det blot at ønske jer alle endnu en fantastisk festival
Nis Rasmussen
Formand for DBf

Dagens abe
Ingen festival uden nye tiltag. I år indfører vi dagens abe.
Har du pløjet en kontrakt på det skammeligste, meldt uden arme eller ben, skviset din makker eller andre
helt håbløse ting? Så få fat i en bulletin-medarbejder og giv os dit spil.
Bliver du valgt til Dagens Abe, kommer du i bulletinen med spil og billede. Og du vinder et sæt meldekasser
eller en flaske vin 

Idegenerator Trine Binderkrantz fra sekretariatet har
velvilligt stillet op som model.

Trines spil:
♠ 632

Med Trine som Vest gik meldingerne
VEST
1♥
2♠
4♦*
5♣*
?

NORD
Pas
Pas
Pas
Pas

ØST
1♠
3NT*
4NT*
5♥

SYD
Pas
Pas
Pas
Pas
Pas

3NT = sleminteresse uden singletons
4♦ = cuebid
4NT = viser mindst 3 af 5 esser
5♣ = 3. kontrol i klør
5♥ = cuebid
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På BBO havde de byttet rundt på Trine og makker
Nadia Bekkouche, så stakkels Nadia fik en del
spørgsmål om den afsluttende pas.
Spillet er fra EM i PAU 2008.

E
S

♣ D873
Trine overvejede lidt, om hun skulle melde slem.
Hun besluttede, at de ikke skulle i slem og meldte
PAS  15 imp til modstanderne.
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Jaaaa så er vi i gang igen 
Charlotte
Koch-Palmund
Jeg er en festival-tosse. Eller sagt på en anden måde – jeg glæder mig som et lille barn hvert år til at
komme på festival. I år er det 13. gang Dansk Bridge Festival løber af staben, og det er min 10. gang som
’arbejdsbi’.
Redaktøren af Dansk Bridge, Christina Lund Madsen, er som bekendt blevet selvstændig, og derfor har jeg
i år fået ansvaret for bulletinen. Heldigvis for jer har jeg allieret mig med meget rutinerede kræfter. I årets
bulletin vil I derfor kunne læse indlæg, artikler og meget andet af

Peter
Lund

Henrik Kruse
Petersen

Amalie
Palmund

Ole Berg
Kristensen

Charles
’løsarbejder’

Vi kommer alle til at stæse centret tyndt i jagten på gode spil og historier.
Som ansvarlig over-bi, har jeg overvejet at
købe en af disse til hver af mine med-bier.

Ellers ser de nok sådan ud på næste søndag.

Vi kan godt selv fylde bulletinen ud, men vi vil så gerne skrive om jeres gode spil, uheldige spil, sjove
historier, fantastiske oplevelser, romantiske møder og meget andet med. Så tøv derfor ikke med at
kontakte os med dit bidrag.
Festival-bulletinen udkommer hver morgen alle dage under festivalen. Den er ganske gratis, og I kan hente
den i informationen.

Festivalglimt 2016
Af Charles

Stort og småt
Spillestedet
Spillestedet er Svendborg Idrætscenter, som
består af en ældre idrætshal og det SG-hus. Det
ligger på Ryttervej 70, hvilket er ca. 2 km fra
centrum.

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.

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

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).

Festivaltelefon
Festivaltelefonen besvares mellem 8.00 og
24.00, og er bemandet af en medarbejder i
informationen. Opstår der problemer, har I
spørgsmål eller andet så ring på 9189 5213.

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.

Mobiltelefon
Mobiltelefoner skal være slukket i spillelokalet

Tobak
Rygning er kun tilladt udendørs

DAGENS ubrugelige
Nomofobi: Frygten for at være uden mobiltelefonkontakt. Det er en af de nyeste beskrevne fobier.
Den kan være så udtalt, at folk aldrig slukker
deres mobiltelefon og tager den med sig overalt.

I USA bliver der i gennemsnit spist 350 stykker
pizza i sekundet.

Lodtrækningspræmier festival 2017
Turnering
Fredag d. 7. juli
Bronze kl. 19.00
Lørdag d. 8. juli
Sølv kl. 10.00
Bronze kl. 19.00
Mandag d. 10. juli
Bronze kl. 19.00
Tirsdag d. 11. juli
Begynderfestivalturnering
Lynbridge kl. 19.00
Onsdag d. 12. juli
Sølv kl. 10.00
Torsdag d. 13. juli
Danhostel Bronze kl.
10.30
Bronze kl. 19.00
Fredag d. 14. juli
Bronze kl. 19.00
Lørdag d. 15. juli
Bronze kl. 10.30
Bronze kl. 19.00
Søndag d. 16. juli
Bronze kl. 10.30
Åben par

Sponsor

Præmie

Kahytten
(bodega)

2 x gavekort a' 250 kr.

Sushi Stuen
(restaurant)
LUX Kebab

2 x gavekort a' 250 kr.

Tryde Andres
(dame lingeri)

2 x gavekort a' 500

Heiko Stumbeck
(brilleforretning)
Heiko Stumbeck
(brilleforretning)

2 x gavekort a’ 500 kr.

2 x 2 meals

2x2 solbriller

WeCoverYou
(Iphone butik)

2 x gavekort a' 250 kr.

DANHOSTEL

Gavekort til overnatninger

Heiko Stumbeck
(brilleforretning)

2 x gavekort a' 500 kr.

LØVE apoteket

2 x gavepakker

Glasblæseriet
Alletiders Partyservice

2 kunstglas
2 x luksusudstyr til fest

Hotel Ærø
Hotel Ærø

1 gavekort til 1 overnatning for 2
2 gavekort til 1 overnatning for 2

Festivalens turneringssponsorer
De kommende 10 dage vil mere end 2.500 bridgespillere tage plads ved bordene her på
festivalen. Mange både tidligere og nye sponsorer har medvirket til, at dette kan lade sig gøre. Vi
har både præmie- og turneringssponsorer.
Husk at støtte sponsorerne - de støtter dig!
DuGlemmerDetAldrig.dk sponserer DM Mixed par og
Guldturneringen.
Hos DuGlemmerDetAldrig går vi op i de oplevelser, der kan
noget særligt, og vil gerne tilbyde dig dem. Det vil vi, fordi selve
oplevelserne er det, der holder os sammen. Og når vi i
morgen eller om 20 år mindes en helt særlig oplevelse, er det,
fordi den er blevet til vores fælles historie og minde. Det er
derfor, vi er her. Vi vil hjælpe dig på vej mod den næste store
oplevelse, sjove historie og minder, der holder hele livet.
DuGlemmerDetAldrig handler om oplevelser for dig og dem du
holder af. Vi har en masse spændende, hyggelige og
udfordrende oplevelser. Gerne noget for en hver smag. Om det
er dig selv eller andre der skal fejres med en oplevelse, ja det
bestemmer du!
Start med at se udvalget på DuGlemmerDetAldrig.dk

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 syv år
senere er turneringen 4-doblet! I skrivende stund er der 192
tilmeldte hold.
Det er Peter Schaltz, som står bag vinfirmaet Vinoble, der har
mere end 30 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.

Det danske selskab Bridge Company, som står bag den
nyskabende Bridge+More løsning, er også sponsor for
festivalen i år.
Bridge+More løsningen har fået stor interesse fra bridgespillere
verden over efter den succes-fulde anvendelse af Bridge+More
løsningen på DBf’s Copenhagen Bridge Invitational tidligere i år
og Bridge+More anvendes nu allerede i 18 lande.
Bridge+More vil blive anvendt til Dame Par samt en
sølvturnering på fredag. Det er desuden muligt under festivalen
at besøge deres stand, hvor det også vil være muligt at prøve at
spille med Bridge+More samt selv prøve hvor nem Bridge+More
er at anvende for en klub (og se hvor enkelt Bridge+More og
Bridgecentralen arbejder sammen).
Man kan også prøve nogle af de helt unikke og meget
spændende spiltyper Bridge+More tilbyder for bridge sammen
med vennerne.
Bridge+More vil også på festivalen præsentere nogle helt nye
muligheder for bridge undervisning.

Bridge-cafeen
I år kan cafeen friste med disse lækkerier 
Sandwich
 Skinke, ost, tomat, agurk, gulerod
 Pastrami, sød sennep, agurk, rødløg
 Serano, brie, pesto, tomat, agurk
 Kylling, bacon, karrymayo, tomat, agurk, rødløg
Rugbrøds-sandwich
 Paté, agurk, cornichoner, rødløg
 Frikadelle, agurk, rødløg, rødkål
Trekants-sandwich
 Tunsalat, gulerod, agurk
 Skinke, ost, gulerod, agurk
Salat




Grov salat: Spidskål, gulerod, broccoli, bønner, skinke og græskarkerner
Blandet salat: Iceberg, perlebyg, peberfrugt, agurk, cherrytomat, rødløg og kylling. *
Dressing: Vælg mellem vinaigrette og creme fraiche
Pastasalat med pesto, tomat, peberfrugt, feta og kylling

Varm mad
Disse dage serveres maden på første sal eller i Idrætshallen, og billetter købes i Informationen.
Prisen er 125 kr. inkl. en øl, en sodavand eller et glas vin.



Mandag den 10. Gammeldags kalvesteg med nye kartofler, bønnesalat og skysauce
Fredag d. 14. Øl-marineret svinekam med blomkålssalat, skysauce og nye kartofler

Disse dage købes maden direkte i cafeen, og du kan spise den her eller få den pakket ind til at
tage med hjem. Prisen er 50 kr.




Tirsdag den 11. Lasagne med blandet
Onsdag den 12. Wok-ret med kylling og karry, hertil ris
Torsdag den 13. Festivalgryde med stegte kartofler

Alle aftener fra ca. kl. 21.00. Pølse med tilbehør 25 kr.

Nye ansigter i sekretariatet
Bettina og Charlotte får begge deres festival-ilddåb i år.

Bettina Breesemann

Charlotte Fuglsang

Bettina tiltrådte som økonomi-medarbejder den 1. maj. På festivalen sidder Bettina på
pengekassen. Hun beregner blandt andet præmier til alle drop-in turneringerne.
Charlotte tiltrådte som direktør i DBf den 1. januar, og på festivalen vil I møde hende i
forskellige funktioner. I cafeen, som rækkemanager, som præmie-overrækker og i
informationen. Charlotte er indtrådt i festival-ledelsen, og at prøve forskellige funktioner på egen
krop giver et rigtig godt indblik i, hvordan en festival fungerer. Charlotte vil i løbet af ugen
fortælle om hendes oplevelser her i bulletinen.
Her får I ’Praktikantens’ første indlæg om – FORBEREDELSE
Bridgefestivalen i Svendborg er noget særligt – det fandt jeg ud af allerede inden, jeg fik jobbet
og surfede lidt rundt på DBf´s hjemmeside. Jeg blev klar over, at det er vores flagskib, for
Bridgefestivalen samler alle bridgespillere i Danmark - både begyndere og øvede.
Forberedelsen af Bridgefestivalen er et lille studie i planlægning, logistik, organisation og ikke
mindst frivilligt arbejde.
Man bliver hurtigt klar over, at med bridgefestvalen bliver bridge - mere end et spil.
Der skal jo selvfølgelig spilles bridge, men der skal også spises, soves, hygges, laves it og
resultat-formidling, tages imod i information, udregnes præmier, koordineres og meget mere.
Man spørger og spørger – man kigger ned på DBf´s lager og opdager mængden af gods, der
skal transporteres til Svendborg, man ser bl.a. it-supporter Claus Øgard gå rundt og sørge for,
at al soft- og hardware fungerer. Man læser i håndbogen om festivalen, hvor man får besked på
at være ædruelig, bære den lyseblå skjorte og overholde hygiejneinstruksen, når man skal lå
vagt i caféen.
Og så er der jo lige det med bridgen – det bliver ikke i år, at jeg kommer med til en turnering –
men forhåbentlig til næste år.
Jeg glæder mig – glæder mig til at opleve Svendborg summe af bridge-liv – glæder mig til at
møde mange af vores medlemmer fra hele landet.
Allerede inden vi er gået i gang vil jeg gerne sige tak – tak til alle jer frivillige der bruger en
ferieuge og mere på festivalen – tak til alle deltagere, fordi I bakker op om denne event.

Let the play begin 

EM Guld til Danmark
Af Peter Lund

Tina Ege, Stense Farholt, Kaptajn Bo, Helle Rasmussen og Lone Bilde

Der blev spillet bridge i 37 graders varme.
Spillestedet i Montecatini i Italien var et stort
telt, hvor airconditionanlægget var på
overarbejde. Det var hårde betingelser, men
det kunne ikke knække det danske
damelandshold, der gik helt til tops og vandt
EM-Guld.
I finalen blev de forsvarende mestre Baker
(USA/Holland)
besejret
141-133.
af
guldholdet: Lone Bilde – Helle Rasmussen og
Stense Farholt – Tina Ege. På Baker-holdet
spillede Michiesen-Wortel, der anses for at
være et af verdens bedste damepar.
Butlerberegningen blev vundet af Stense
Farholt – Tina Ege med et snit på 1,25 IMP
I finalen startede Danmark meget flot: 38-10
efter 1. sektion (14 spil) og 80-41 ved halvtid.
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En hård 2 ruder fra Lone Bilde førte til 3NT.
Helle Rasmussen fik klør 2 ud til esset, og nu
skulle Nord skifte til major for at sætte 3ut,
men hun fortsatte naturligt i klør. Derefter
ruder D til K. Endnu en klør fra Nord, hvorefter Helle rejste ruder-farven med hjerter D VEST
som indkomst. 10 stik og 630 gav 10 IMP, da
Øst ved det andet bord spillede 2 ruder. Pas
2♦

♦ E98
♣ 632

NORD

ØST

1♣
Pas

D
3NT

SYD
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1♥
AP

Organisationsdag i DBf
ALLE MEDLEMMER ER VELKOMNE

Lørdag d. 11. november 2017 kl. 11.00 til 18.00 på Comwell Korsør
Undervejs byder DBf på frokost og kaffe/the

Kom og vær med til at forme fremtiden for DBf





Alle har mulighed for at komme med input til deres forbund
Alle har mulighed for at komme i dialog med andre organisatoriske lag
Hovedbestyrelse, udvalg og sekretariat bliver synlige
Hovedbestyrelsen får en pejling på, i hvilken retning klubber og medlemmer ønsker, DBf
skal bevæge sig

Dagen vil være en blanding af workshops, hvor alle kan komme til orde, samt et fælles
foredrag.
Workshops:





Frivillighed ved Finn Caspersen
Klubstrukturer/fleksible medlemskaber ved Steen Løvgreen og Thomas Schønfeldt
Juniorbridge ved Morten Bilde
BC3 ved Henning Mikkelsen

Fælles foredrag om frivillighed ved Tommy Krabbe
Om Tommy Krabbe:
”Tommy Krabbe er Danmarks største kapacitet, når det kommer til foredrag om social kapital,
forandring, ildsjæle og trivsel i organisationen. Som foredragsholder er han fuld af power og
pointer og ikke gemt bag en endeløs række af PowerPoints. Han er selv et klart eksempel på
den energi og inspiration, der kendetegner en brændende ildsjæl, og det smitter af på
tilhørerne. ”

Man kan allerede nu tilmelde sig ved at sende en mail til dbf@bridge.dk

Kvalifikation DM Mixed par
40 par kommer i A-finalen resten i B-finalen.

Organisation 2017
FESTIVALANSVARLIGE

Per Egelund
Jytte Skjærbæk
Charlotte Fuglsang
Charlotte Koch-Palmund

INFORMATION

Jacob Kehl
Trine Binderkrantz
Jonas Houmøller
Karin Holm
Bendt Eriksen
Charlotte Mohr
Hanne Brix

TURNERINGSANSVARLIGE Sekretariatet

TURNERINGSLEDERE

APPELKOMITE

RÆKKEMANAGERS

Jens Brix Christiansen
Ole Berg Kristensen
Jørn Plet
Niels Krøjgaard
Marcin Wasłowicz (Polen)
Bertel Lund Hansen
Peter Lilholt
Torsten Ørhøj
Jacob Duschek
Søren Primo
Thomas Mathiasen
Kim Bo Petersen
Rudi Bjerregaard
Niels Aagaard
Sus Vang
Ole Vinberg Larsen
Jesper Debois
Olivier La Spada (Schweiz)
Kennet Jensen
Marianne Durck
Olof Malmros
Carl Johan Stolpe
DBf's appelkomite v/ Jens Brix Christiansen
Søren Hoppe
Peter Kejlberg
Christian Sørensen
Knud Peder Hansen
Ejgil Andersen
Finn Larsen
Carl Johan Stolpe
Jens Erik Pedersen

Jens Hansen
Kurt Andersen
Margit Jørgensen
Niels Jørgen Hansen
Steen Brønsted
Søren Kryger
Ulla Elmelund
Ulla Kjærsgaard
Niels Caspersen

KORTLÆGNING

Bo Ulrik Munch
Svend Gjerløv
Hanne Gjerløv
Dirch Olesen
Inger Winther
Dorrit Pedersen
Mette Torpsgaard
Mogens Jensen

RESULTATSERVICE

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

BULLETIN og WEB

Charlotte Koch-Palmund
Ole Berg Kristensen
Amalie Palmund
Peter Lund
Henrik Kruse Petersen
Jens Otto Pedersen

IT

Jeppe Knappe
Henning Mikkelsen

BBO

Claus Lund

BEGYNDERFESTIVAL

Sus Vang
Steen Løvgreen
Torben Kelså
HK Sørensen
Frederik Bjerregaard
Leif W. Thomsen
Mogens Pedersen
Birgith Brønserud
Bjarne Huldahl
Børge Pedersen

Carl Erik Cloose
Bente Løv Andersen
Erna Hansen
Jens Rasmussen
Jette Wulff
Jytte Rasmussen
Kirsten Johansen
Lenna Hansen
Randi Hansen
Rita Wandler
Thor Lethenborg
Tove Thomsen
Jytte Skjærbæk
Per Egelund
Søren Pirmo
Grethe Holm Nielsen
Anne Thule
Annette Brink
Annette Millinge
Annie Bech
Bente Jensen
Birgit Brønserud
Birgitte Bendix
BRIDGE-CAFEEN

Carl Erik Cloose
Carl Ove Rasmussen
Ejgil Andersen
Ejgild Rasmussen
Elsbeth Riken
Finn Larsen
Gitte Mikkelsen
Hanne Christiansen
Hanne Munk
Henny Sørensen
Inge Margrethe Johannesen

Inge Myrvold
Ingelis Axfort
Inger Hoppe
Inken Klindt Hilbrecht
Irene Jensen
Jens Erik Pedersen
John Jensen
Jonna Rasmussen
Jytte Skjærbæk
Lene Rueløkke
Lillian Havlygaard
Lis Heide Jørgensen
Lone Dahl
Lone Enghus
Lone Madsen
Marianne Brix Finsen
Marianne Frederiksen
Maya Rasmussen
Mette Jørgensen
Michael Skov Christensen
Morten Kjærsgaard
Niels Jørgen Hansen
Niels Raunholt
Nina Andersen
Ole Jacobsen
Palle Rasmussen
Poul Erik Larsen
Randi Hansen
Roger Lundberg
Senna Madsen
Steen Brønsted
Stinne Brønsted
Tove Thomsen

Ulla Rasmussen
Åse Jensen
ØKONOMI

Bettina Bresemann

BRIDGE/GOLF

Sofie Palmund Baltsen

INDTASTER VINOBLE

Peter Ersbøll

UDENDØRSOMRÅDE

Niels Raunholt

CEREMONIMESTER

Egon Andresen
Jytte Skjærbæk

IT KURSER

Dirch Olesen
Karl Bo Jensen
Henrik Hven
Allan Christiansen
Ole Nielsen
Inge Lind Sørensen
Annie Bech
Finn Sinding
Gudrun Jørgensen
Inge Lind

BRIDGE INTRO

Jens Rasmussen
Jytte Rasmussen
Lenna Hansen
Poul Kristiansen
Preben Mohr
Bjarne Hundahl
Børge Pedersen
Ellen Rasmussen
Gerda Arildsen

MAKKERGARANTI

Gudrun Jørgensen
Jørgen Schultz
Lenna Hansen
Merethe Andersen
Michael Brande

SVENDBORG PENGE

Jørgen Millinge

JUNIORCAMP

Birgitte Capion Nielsen
Charlotte Monberg
Jon Brodersen

DAGENS PROGRAM
Lørdag d. 8. juli
09.00 – 14.00
09:30 – 19.00
10.00 – 16.45
13.00 – 17.30
13.00 – 22.00
18.00 – 23.00
19.00 – 23.30

Bridge/golf - golf
DM Mixed par
Sølv parturnering
Svendborgsund Bronze parturnering
Juniorcamp
Bridge/golf - bridge
Bronze parturnering

Reinholdt Bridge & Travel
Reinholdt Bridge & Travel drives af Christian Reinholdt. Ud over at være en bridgeklub er
det også Danmarks største udbyder af bridgerejser.
Reinholdt Bridge & Travel sponsorerer 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 det Vinoble Open par, der i løbet af turneringen forbedrer deres
handicap mest.

