Det var ikke et nedbrud
Mange talte om at det var et it-nedbrud, der var grunden til forsinkelsen, da
bridgefestivalens flagskib, Vinoble Open med 214 hold, skulle fløjtes i gang i Tennishallen.
Det var det ikke! Problemet var at data fra hovedserveren ikke kunne sendes over til de
mange servere, der stod parat til at køre turneringen. Det lykkedes med tre kvartes
forsinkelse, men så fik de 856 spillere kort i hænderne.
Spillet kørte derefter ganske smertefrit, men der var et stort problem med resultatformidlingen til internettet. Bulletinens hårdt arbejdende journalister har måttet melde pas.
Vi har ikke kunnet fremskaffe kortfordelingen og resultater, og vi har derfor ikke et referat i
dag, men kommer stærkt tilbage i morgen. Det lover vi.
Bespisningen af de mange spillere var en stor succes. Over 400 fik serveret varm mad på
rekordtid, og der var smørrebrød parat til de, der ønskede det. I spillehallen var der hurtig
levering af alle former for drikkevarer.
Vi har dog mange andre sjove stories i bulletinen. God fornøjelse.

Morton’s Fork

Charlotte
Koch-Palmund

Morton's Fork er et dilemma, hvor folk har valget mellem to lige dårlige muligheder.
Man kunne også kalde det et valg mellem pest og kolera.
Udtrykket stammer fra kansler John Morton, som arbejdede under den engelske konge Henry VII.
Hans job var blandt andet at inddrive skatter. Når Morton’s mænd bankede på folks døre, var
logikken som følger. Hvis personen i huset levede i luksus, måtte han oplagt være rig nok til nemt
at kunne undvære penge til kongen. Hvis på den anden side, at folk i huset så ud til at leve i
fattigdom, var det bevis på, at de havde penge gemt af vejen. Så de måtte også til lommerne.
Både rige og fattige blev således spiddet at Mortons gaffel, og måtte betale høje skatter.
I bridge er Morton's Fork en spillemåde, som sætter en modstander i en umulig situation. Enten må
man lade spilfører etablere ekstra stik i farven, eller alternativt opgive selv at få nogle stik i den
spillede farve.
♠ KD98
♥ K98
♦ KD9
♣ K98
♠3
♥ E1053
♦ B10732
♣ B54

♠2
♥ B642
♦ E8654
♣ D32

♠ EB107654
♥ D7
♦
♣ E1076

Syd spiller 6 spar, og udspillet er ruder bonde. Det ser
ud som om, at syd har både en hjerter- og en
klørtaber. Selvom der bliver rejst et ruderstik, kan
man kun slippe af med en taber.
Men der er faktisk to måder syd kan vinde kontrakten
på. Enten må han helt undgå en hjertertaber, eller
også må syd sørge for at få to hjerterstik. I så fald kan
han smide en klør på ♥K og endnu en på den rejste
ruderhonnør.
Syd lægger lavt fra bordet i stik 1, trumfer hjemme og
trækker trumf. Nu er der bare tilbage at spille hjerter
mod kongen og håbe på, at vest har hjerter es.
•

•

Hvis vest stikker op på ♥E, er kontrakten
hjemme. Spilfører sørger for at indkassere ♥
dame og trumfknibe ruder es ud. Herefter kan
de to klørtabere smides på ♥K og den rejste
ruderhonnør. Syd afleverer kun et hjerterstik.
Hvis vest dykker, når syd spiller hjerter mod
kongen, er kontrakten også hjemme. ♥K
vinder stikket, og spilfører trumfkniber ruder es
ud. Herefter kan ♥D smides på den rejste
ruderhonnør. Syd afleverer kun et klørstik.

Prøv at se hvad der sker, hvis spilfører bruger en
ruderhonnør i stik 1. Hvis øst falder fra med ♦E, bliver
syd tvunget til at vælge et afkast for tidligt. Først når
han har set, om vest tager ♥E eller dykker, ved syd
om han skal kaste en hjerter eller en klør på den
rejste ruder
.

Charlotte
Koch-Palmund

Hæder til Torben Kelså

Torben Kelså fik under Vinoble Open overrakt
Danmarks Bridgeforbunds æresnål i sølv.
Torben er medlem af Breddeudvalget og formand
for forbundets undervisningssektion.
Da DBf for nogle år siden overgik til Nordisk
Standard som det officielle undervisningssystem,
var han den, som udviklede undervisningsplaner
og støttematerialer til alle 4 bøger.
Torben er også en af dem, der uddanner nye
bridgelærere.
Stort tillykke Torben ☺

Torben Kelså og formand Nis Rasmussen

Bronze-spiller nummer 1000
For år tilbage fik bronze-spiller nummer 1000, 2000 osv. en flaske vin. Ingen ved rigtig, hvorfor
traditionen stoppede, men i år har festivalledelsen genindført den.
Spiller nummer 1000 skulle findes under mandag aftens bronzeturnering. Per Egelund stod i døren
til hallen og talte, og vupti der kom Helle Christensen forbi, som nummer 1000.
Helle Christensen er formand for
Randers Bridgeklub og har spillet
bridge i 15 år.
Det er første gang Helle deltager i
festivalen. Hun ankom mandag, og var
på vej ind og spille bronzeturnering
med sin mand, da hun blev prikket ud
som nummer 1000.

Indlever et spil og få mulighed for at vinde en rejse

Bulletin-staben vil så gerne høre om jeres spil. Meget gerne spil der aspirerer til at blive
bragt under titlen DAGENS ABE.
Du kan blive dagens abe, hvis du har grov-pløjet en kontrakt, meldt som en abe, skviset
makker eller andet frygteligt.
Udover nedenstående er der selvfølgelig den sædvanlige præmie for at blive dagens abe
– et sæt meldekasser, en fadbamse eller en flaske rødvin.
Find straks en af os og fortæl om dit spil. Blandt de modige, som tør udlevere sig selv,
trækkes lod om en rejse sponsoreret af Reinholdt Bridge – www.reinholdt-bridge.dk

17. - 22. oktober 2017
6 dages bridge, kokkeskole, gourmet og svampejagt i Polen.
Kokkeskole og gourmet på 3* wellness Hotel New Skanpol, hvor der opføres en grill- og
luksusrestaurant.
I den forbindelse har de hyret en af polens dygtigste og mest velansete kokke, Rafal
Lorenc. Han har arbejdet som chefkok på de bedste restauranter i Warszawa, der
restaurantmæssigt anses som polens mekka.
Vi bliver maks. 24 deltagere på denne bridge- og kokkeskoletur til Polen, hvor vi kører i
vores egen VIP luksusbus.
Præmien inkluderer:
•
•
•
•
•
•

5 overnatninger og masser af god mad
Kokkeskole.
Svampejagt.
Transport fra København-Kołobrzeg t/r.
Bridgeundervisning.
Bridgeturnering.

Tillæg for enkeltværelse kr. 600,-.

DAGENS ABE
Af Ole Berg

Se mig, jeg er ekspert!
Jeg har altid gået med en lille drøm om at få
et spil i bulletinen, så ved diverse lejligheder
hiver jeg gerne en ”ekspert”-variant ud af
ærmet. Se fx denne lille ”perle”:
Vest

Øst

♠ KB962
♥ KD932
♦ ET
♣D

♠ 87
♥ 864
♦ D873
♣ K986

Vest
2

2♣
pas

Nord
1ut1
pas
pas

Øst
Ole

pas
2♥

♠8 gik rundt til ♠D, og Nord skiftede til ruder.
Med en overlegen mine brugte jeg ♦D, men
smilet stivnede, da Syd kunne stikke med ♦K.
Jeg kunne stikke med esset, men min
rudertaber slap jeg aldrig af med. Da E sjovt
nok sad på ut-hånden, måtte jeg også af med
to hjerterstik, så det hele endte med en bét.
Havde jeg blot spillet helt normalt, og kastet
min rudertaber på K, havde jeg fået 8 stik.
Det havde, med +7 som top, givet +4 i stedet
for de -1 jeg nu måtte indkassere.

Syd

Men jeg fik da et spil i bulletinen. ☺

pas
pas

1: 15-17, 2: Begge major

Udspil: ♣3
Der kom klør ud til damen og esset i nord. I
stik to spillede Nord klør tilbage, hvilket gav
mig en kærkommen indkomst på ♣K.
Udover indkomsten, gav det mig også et
afkast på bordet. Her ville de fleste nok have
droppet deres rudertaber.
Men ikke ”eksperten” i Øst’s stol. Jeg tænkte
at Nord nok ville komme ind mange gange i
spillet og være lidt slutspillet. Jeg ville ikke
give Nord et ”nemt” rudertilbagespil, så jeg
smed en spar på bordet for at bibeholde en
splittet rudergaffel.

Hele spillet:
21

ED

N/NS

EBT
9542
ET42

KB962

87

KD932

864

ET

D873

D

K986
T543
75
KB6
B753

Bridgebutikken på festival
Til daglig styres Bridgebutikken med hård men kærlig hånd af Jonas Houmøller og Jacob Kehl.

Jonas

Jacob

Under festivalen finder I dem i Informationen. I år har de medbragt en masse varer fra
Bridgebutikken, så slå et smut forbi informationen, hvis du skulle mangle
•
•
•
•
•
•

En bridgebog
Et minihæfte
Kortmapper
Meldekasser
Spillekort
Den nye udgave af
’Love for turneringsbridge’

Jeg bad Jacob og Jonas om et spil…….det kom der dette ud af ☺
Jonas om Jacob:
KD753
KBT5
T864
E74
EK4
DT7

E965
EB
D963
852
8432
92
82
DBT9763
KB

Jonas var som syd spilfører
i3

Min ven og kollega – den kære Jacob Kehl. Ak, ja - hvordan skal
jeg beskrive manden? Det korte og det lange af det er, at han
altid har beundret mig og levet i min skygge.
Jeg har nærmest lært ham alt, hvad han ved om bridge. Det er
klart, at når vi så mødes ved bordet, gør manden selvfølgelig alt i
sin magt for at imponere mig. Og al ære og respekt for det. Jeg er
jo trods alt forsvarende danmarksmester!
I dette spil fadt Jacob dog på noget uhørt! Jeg lå som sædvanligt
på vinderkurs og skulle bare overleve sidste 8-spils runde mod
Jacob. Må indrømme at jeg i mit stille sind tænkte, at det var
’done deal’, nu da vi skulle møde Jacob.
Men den slags ting ville jeg selvfølgelig aldrig drømme om at sige
direkte til ham, da han så ville blive ked af det og sikkert begynde
at græde som en anden lille baby.
Jacob fandt det aktuelle gode udspil af en lille hjerter fra Exx, og
jeg gættede selvfølgelig forkert ved at bruge knægten. Dette er
helt normalt, og hvad enhver fornuftig spiller ville gøre.
Men er du gal et julelys, der tændtes i Jacobs øjne. Han troede
åbenbart, at han var genial, fordi han var lidt heldig med et
hasarderet udspil. Det viste sig selvfølgelig også snart, at det
oplagte udspil var kopieret ved det andet bord.

Jacob om Jonas:
De fleste kender ham som en middelmådig bridgespiller med et bridgeheld, der har ført ham til
flere danmarksmesterskaber.
Når man gennem en årrække har arbejdet sammen med Jonas, kender man ham dog også fra
andre sider. Jonas er på alle måder troværdig, hjælpsom og hoverende. Eksempelvis er Jonas
altid flink til at hovere groft, når han har tævet undertegnede i 2-mands bridge i en frokostpause,
og han er altid troværdig i sin kritik af min spilføring.
Jeg kunne snildt fortælle nogle gode fiskehistorier, hvor Jonas gang på gang har skiftet agn hvert
4. minut – i ren desperation over at se mig hive den ene 5+ kg gedde op efter den anden – men i
stedet får I en historie om, hvordan Jonas er som bridgemakker.
Som substitutter i en unavngiven dansk provinsklub, var undertegnede i en godt meldt 4hj.
Efter at have trukket trumf og slået en succesfuld knibning var der rest minus 1. Men inden jeg
kunne lægge ned, skulle jeg have slået klør es væk.
Jeg spillede klør fra hånden, og min modstander til venstre gik nu i giga-tænkeboks. Samtidig så
jeg over på Jonas, som begyndte at vride sig voldsomt i stolen. Imens min modstander tænkte,
kunne jeg lige så stille og roligt mærke, hvordan min usikkerhed kom krybende.
Havde jeg talt forkert i en farve, var jeg overhovedet i 4 hjerter – eller ??? Jonas aka stikmaskinen
kunne næsten ikke sidde stille. Han rodede febrilsk med bordets kort, hostede og kunne slet ikke
være i sin ellers veltrænede krop.
Da min modstander til sidst lagde lavt, var jeg kommet så meget i tvivl, at jeg selv begyndte at
tænke over, hvad jeg skulle lægge til fra bordet.
Her knækkede filmen for Jonas – og han udbrød højt med 7 kort tilbage i spillet:
”Det kan jeg altså ikke holde ud, nu claimer jeg resten”
Både modstandere og jeg pakkede derefter pænt kortene sammen og lagde dem i mappen. Ingen
af os havde modet til at sige stikmaskinen imod eller stille spørgsmålstegn til noget.
Videre til næste spil ☺

DAGENS ubrugelige
»Min naboer slukker deres router hver nat, så de
'ikke spilder internettet'«
Elefanten er det eneste dyr, der ikke kan hoppe.
En skildpadde kan trække vejret igennem
numsen.

Charlotte
Koch-Palmund

Vinoble navne

Hvert år vrimler det med opfindsomme holdnavne i Vinoble Open. I år har jeg bemærket en
tendens udi det halv-erotiske. Se bare hvad disse tre hold har valgt at kalde sig
Swingerklubben
Lærerinden og drengene
Lines kavalerer
Mest af alt lagde jeg dog mærke til Team Tillidsdart. For et par år siden havde vi en fuldstændig
vanvittig historie i bulletinen om et mærkeligt sommerhus på Tåsinge, hvor mærkelige mænd
spillede mærkelige spil. Du kan genlæse historien på næste side. Så ved du, hvorfor deres hold
hedder netop det.
Jeg har de ind imellem spekuleret på, hvilke andre former for tillidsspil, de mon har fundet på.
De ved det ikke endnu, men de kommer helt sikkert til at give et interview til bulletinen.

For fulde sejl til festival

Mange veje fører til bridgefestivalen i
Svendborg. Spillerne kommer i bil, med tog,
på cykel, og der er nogle, der kommer til
fods.
Lisbeth og Jørgen Bentsen er for 3. år i træk
kommet sejlende fra Svanemøllen til lystbådehavnen i Svendborg.
Vi er tre personer ombord, og vi har byens
billigste logi. Og så koster det kun 150 kr. i
døgnet, fortæller Lisbeth.

Amalie Palmund

Tillid på Tåsinge

Mange af os bridgespillere overnatter under festivalen på hotel, nogle på hostel og andre på Bed
& Breakfast. Nogle herrer fra Nordjylland har lejet et sommerhus på Tåsinge, hvor de bruger
aftenerne på at hyggesnakke, spise god mad, drikke rødvin og spille tillidsspil.
Hvad er et tillidsspil, tænker du så måske? Jo nu skal du høre.
Jeg fik denne finurlige historie af Jan ”Gårdsanger” Pedersen, og man kan måske kalde det
”confessions of drunken bridgeplayers”.
Jan kom for nogle dage siden tilbage fra spillestedet, og fandt de andre i sommerhuset hjemme.
De sad og spillede bridge. Men der var noget, der manglede. De sad nemlig og meldte, men
havde ingen kort i hænderne?! Jan spurgte noget forundret om, hvad de dog lavede – og til dette
fik han svaret, at de da spillede tillidsbridge. De var simpelthen blevet for trætte til at blande kort.
De forsikrede Jan om, at det kun var lave takster, de spillede om, så det var helt okay – selvom
det af og til var mærkeligt at have 16 hjerter i spillet.
2 aftener senere kom Jan igen hjem fra spillestedet og finder nu sine roommates siddende med
raflebægre – men uden terninger! Jan spørger igen indtil, hvad de spiller - de spiller da tillidstænkeboks. En noget forundret Jan spørger, om han ikke kan være med. Men spillet er pt. på
pause, for Stig kan ikke finde sine terninger. Han roder rundt på gulvet længe i håb om at
finde dem. Han ender sågar med at skrive til sin svigermor, som forsikrer ham, at hun
har dem – men hun er kommet til at støvsuge dem op.
Okay.. det hele lyder meget spøjst,
jeg er enig. Men det er nu engang,
hvad skøre bridgespillere finder på,
når de får kigget lidt for dybt i
rødvinsflasken.
Idéen med tillidsspil opstod under en
tur til Skotland, hvor de på en bar
gerne ville spille dart. Men de var alt
for fulde til at pille med rigtige pile, så
det blev uden pile og altså tillidsdart.
Men selvom pilene og kortene er
usynlige, lever herrerne sig livligt ind i
det – det inkluderer altså at give omgange i baren og betale ved kasse 1,
når man taber.
Fantasien og rødvinen fejler vist ikke
noget ☺

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

Danmark nr. 4 ved
EM
af Peter Lund

De danske juniorer på U-26 holder
godt fast i kampen om en topplacering ved EM i Slovakiet.
Dagen blev indledt blødt med 9-11 mod Østrig og
derefter 11-9 over Tjekiet. I dagens 3. kamp blev
Tyskland besejret 19-1. I den sidste kamp mod
England , der lå nr. 1 førte Danmark med 4 IMP
inden sidste spil, men her vandt England game
ved begge borde: -16 IMP og 13,5-6,5 til England.

Det har været meget svært at hive spil hjem
fra Slovakiet. I går var meldingen fra.
kaptajnerne: ”kig på spil 20”. I dag var det lidt
bedre. Vi fik spil 18 plus meldinger!
I dette spil viste Emil i kampen mod Tjekiet, at
han ikke var rejst til Slovakiet for at melde
pas:

18. Øst/N-S i Zonen

Stillingen i toppen: Sverige 116, England 113,
Frankrig 110, Danmark 108, Norge og Polen 103.
U-16 kæmper fortsat flot. Det unge hold fik 9-11
mod Tjekiet, tabte 2-18 mod Holland, men
spillede derefter 10-10 mod Sverige, der er med i
medaljekampen. I den sidste kamp blev Tyrkiet
besejret 12-8.

♠D9865
♥64
♦DB764
♣2
♠♥ET83
♦8
♣BT987
654

♠EKT3
♥K75
♦T92
♣KD3
♠B742
♥DB92
♦EK53
♣E

Emil Buus Thomsen

Vest

Nord

Pas

2♥

Øst
Pas
5♣!

Syd
1ut
D

Det fungerede perfekt. 5♣ kunne ikke sættes:
550 til Danmark. Ved det andet borde var NS
i 5♠, to ned men udoblet: -200 og 8 IMP til
Danmark.

Sideturneringer
9. juli
Bronze
5 Åben

Vineksperten

50
par

Bronze
6: 36+

1.

Nis Rasmussen-Birthe Kjeldsen

199

1.

Linda Thelin-Cecilie Ørum

154

2.

Otto Dahl – John Møller Jepsen

179

2.

Karen Fønsby-Jytte S. Frahm

143

3.

Jimmi Brock – Hakon Jørgensen

148

3.

John og Jørgen Kops

Bronze
5: +28

Vineksperten

52
par

1.

Lone Sønderbo-Svend
Mikkelsen

38

2.

Hans Bæk-Leif Vanting

31

3.

Bente Øxseth-Gunna Steffensen

30

Sølv 2
IAF

28
par

1.

Th. Svendsen-Michael
Velschow

973

2.

Pr. Thaasti-Ture Rademacher

756

3.

Peter Fredin-Gary Gottlieb

683

Christiansminde

Sølv 3

38
par

78

16
par

1.

Sonny Schultz-Th Mørkeberg

56

2.

Peter B Hansen-Jesper Jungdal

50

3.

T Stenbakk-Sigurd Frydenlund

45

Vil du på tur med bussen?

10. juli
Bronze
6 Åben

Christiansminde

17
par

1.

Ole Berg – Annette Bjørn
Jensen

52

2.

Otto Dahl – Søren Frandsen

50

3.

Kim Nielsen – Michael Ankersen

33

Bronze
6: 28+

Christiansminde

24
par

1.

Inga Jensen-Hans Jørgen Skov

59

2.

Vidar Pedersen-Harald Hansson

54

3.

Birgit og Kurt Christensen

50

Christian Reinholdt har udsat en præmie til det
par der i Vinoble får den største for-bedring af
deres handicap. Præmien er en tur i hans
EventBus med lædersofaer, fad-ølsbar og
køkken.
Bussen har plads til 28 personer, så vinderne
kan invitere mange gæster med. Det er en tur på
Sjælland fra kl. 8 til 16

Hvem skal i avisen?
Af Charles

3ut eller ej!?

Fald dog fra

Med 5-3 i major har man dilemmaet navnlig i
Parturneringer.

Der deltog 4 svenske par i Sølvturneringen mandag.
Tom Stenbakk gav spilfører chancen, men hun gav
bolden tilbage.
5
N/NS

8
82
EDBT632
983

753
K94
K4
BT754
EKT2
DB6
97
KD62

EBT75

S/ØV

T4

8

430 12

KDB6

7

420

B7

3

400 -13

1

200

7

2

100

4

3

50

-1

2 -430

-6

Antal Res Point

-50 -17

-3

3

KD62

1

DB76

93

1 -200 -19

T75

8432

T9432

E65
984
EK852

Antal Res Point

E9
KD8

DB964
ET753
85
E

Vest

Nord

Øst

Syd

Ninnie
Gøttsche

Anita
Buus Th.

Lars
Møller

Tom
Nørgaard

pas
pas

1
2ut

pas
pas

1
2
3ut

Udspil 5 til K.

Vest

Nord

Øst

Fotograf

Tom
Stenbakk
pas
pas

Spilfører Sigurd
Frydenlund
1ut
2
3ut
ap.

3 ( )

19

Syd

2 = major
Udspil D til E. 9 dykket!! og 7… atmosfæren var
elektrisk, men spilfører bad om D til K! 4 ned.

9 løb til D, og øst spillede 6 til B. Efter E og 8
bekendte vest ikke, og nu ærgrede Anita sig over, at
hun ikke var i 4 , for hun risikerede nedgang, hvis øst
have 5-farve i . Op på E! EK og de høje ruder
EK skulle øst dog bekende til. Øst blev sat ind på E,
så nord fik et sparstik til sidst og 430! Så 3ut var fin
nok. ☺

DAGENS PROGRAM
Tirsdag d. 11. juli
09.00 – 18.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.30
10.30 – 15.00
11.00 – 17.00
16.00 – 22.45
19.00 – 23.30
19.00 – 23.30
20.00 – 21.00

Kursus i BridgeCentral
Begynderfestival
VINOBLE Open
Mr Hardis Bronze parturnering
DM for begyndere
Sølv parturnering
Børsen Bronze parturnering
Lynbridge - ca. 60 spil
Informationsmøde om ny version af BC

Tilmelding til BridgeCentral-informationsmøde foretages i
festivalinformationen

