Bridgens fremtid: Juniorer og Begyndere
Bridgens fremtid er et af hovedtemaerne på festivalen i denne weekend. 32 unge fra 8
år og op til 15-16 år indledte i går en Juniorcamp, og i dag kan vi byde velkommen til
142 spillere på Begynderfestivalen.
Alle danske bridgespillere kan i dag følge finalen i DM-mixed på BBO. Fra et udvalgt bord
transmitteres i hver runde alle meldinger og spillet at kortene stik for stik. BBO er også
på plads næste weekend, hvor der transmitteres fra hele finalen i Åben Par.
Pølser med brød var sidste år Per Egelunds nyeste opfindelse. I år er han faldet i den
modsatte grøft: Gourmé-mad: Rejer og laks!

I Mix-finalen var kun tre par helt dominerende i kampen om 1. pladsen. I starten var det
Helle Rasmussen – Michael Askgaard, men derefter udviklede det sig til et tæt opgør
mellem Signe og Jesper Buus Thomsen, der fører efter 22 runder med 380 point
efterfulgt af Kirsten Steen Møller – Flemming Poulsen med 325 point. Bettina Kalkerup –
Henning Østergaard er dog tæt på med 251.

Fotos velvilligt stillet til rådighed af Charles og Jan Nielsen

Med vinden i ryggen
af Peter Lund

Fredag aften blæste det ret kraftigt, og det
var derfor vigtigt at have vinden i ryggen i
kvalifikationen til DM-finalen i mixed. Det
havde Michael og Rikke Capion Justesen – far
og datter. De gik midt i kvalifikationen fra 100 til +500, og sluttede safe som nr. 17.
Her er et af de mere usædvanlige spil:
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12 stik, far
så er der 2 stik i hjerter mod 6♠, men det
havde kun givet +35 at sætte 6♠.. Nogle få
par formåede at forære NS 12 stik i en sparkontrakt. Det kan kun sket ved at ♥K og ♥E
falder i samme stik. Den mest usædvanlige
kontrakt var 3♠ i Syd – hvor alle andre
bevægede sig på 5- og 6-trækket.

Efter udspil af ♠E lagde Michael sine kort
ned og gik ud for at tage en smøg.
Da han kom tilbage spurgte han: -Hvormange
stik? Og han fik et uventet svar: 12 stik far!
Efter ♠E fortsatte Syd med ♠K, og så kunne
Rikke med den venlige sits rejes hjerterfarven til afkast af tre klør: -100 og +23 på
barometeret.
Toppen ØV gik til 5 par, der blev doblet i 6♦
og fik samme venlige modspil. Som det ses,

Positiv rygepause

Superkvinder og mænd på golfbanen
DM i Bridge-Golf 2018 er i skrivende
stund halvejs. Der er spillet 33 spil i
bridge og der er spillet 18 huller
slagspil på banen i Svendborg.
”Blæsten går friskt over Limfjordens
vande” var lidt temaet da spillerne
ankom til golfbanen kl. 08.30.

(af Jan Nielsen)

Dennis Koch-Palmund og Knud Harries
gik ud på banen som nærmest
forfølgere, og de så også glade ud, da
jeg mødte dem på hul 13

Den friske vind blandet med nogle
enormt hårde fairways gjorde det hele
meget udfordrende, og det var ikke
alle, der spillede op til deres handicap
☺.
Otto Dahl og Michael Jørgensen gik ud
på banen som de førende efter
gårsdagens bridge.

Knud Harries tv. og Dennis Koch
Palmund th.
Resultatet af anstrengelserne
dagens slagspil blev følgende:

fra

1. Jørgen Madsen – Thomas Bygballe 179 slag
2. Troels Segel – Britta Back 183 slag
3. Birgitte og Lars Heinrichsen 185 slag

Michael Jørgensen tv. og Otto Dahl th.
Selvom der var noget der føltes som
modvind på de fleste huller, så var
humøret alligevel højt hos alle
deltagere, og Otto Dahl havde sørget
for, at intet i år er overladt til
tilfældighederne. For 14 år siden
deltog Otto for første gang i BridgeGolf, og ”bøllen” har stadig den
samme bøllehat på.

Der bliver lige nu restitueret på
golfcaféens terasse, og kl. 18.00 skal
alle 44 par være klar igen til 33 spil
bridge.
Ja og søndag morgen kl. 08.30 skal der
kæmpes med 18 hullers Greensome. I
sandhed nogle Superkvinder og
Supermænd. Det kræver kræfter at
vinde DM i Bridge-Golf

Dagens Quiz:
Hvilken golfspiller har disse smukke
ben?

”Den er ikke blevet vasket de sidste 14
år. Det er mine børn, der har
dekoreret den – er den ikke flot” ☺ Ja,
bedøm
selv, den har
da i hvert fald
en del patina.
Svaret på Dagens Quiz kommer i
Bulletinen i morgen.

Tre par kæmpede i toppen
af Peter Lund

Topkampen
i
mixed-finalen
var
domineret af kun tre par. I starten var
det Helle Rasmussen – Michael
Askgaard. De blev afløst af Kirsten
Steen Møller – Flemming Poulsen,
hvorefter Signe og Jesper Buus
Thomsen, der hele tiden var tæt på
førereparrene, satte sig på 1. Pladsen.
Stillingen i toppen efter 22 ud af 39 runder:
Signe og Jesper Buus Thomsen 380, Kirsten
Steen Møller – Flemming Poulsen 325,
Bettina Kalkerup – Henning Østergaard 251,
Lone og Bo Bilde 247, Helle Rasmussen
Michael Askgaard 244, Tina Ege – Ole
Raulund 128.

2♦ var en lidt anstrengt Michaels Cue bid: 55 i major – men ØV var alene i zonen.
Ole Raulund måtte passe i første omgang, da
en dobling ikke ville antyde interesse for
straf. Han foreslog derefter en straf-dobling
af 2♠ - og det var Tina med på.
Hun angreb flot med ♠E og spar igen til ♠K,
hvorefter Ole fjerne spilførers sidste trumf. En
lille klør til ♣K og ♣E, hvorefter Ole skiftede til
♦9. Senere kiksede de et stik i modspillet,
men 3 ned og 800 var en ren top.

Tina Ege og Ole Raulund havde en meget fin
start på A-finalen i mixed. De er ikke med helt
i top efter runde 22, men her er deres indsats
i spil 3 og spil 4.
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Tina angreb med ♠E
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Der kom hjerter ud, og ♥D holdt det første stik.
Derefter ♠K og ♠9 fik lov til at løbe rundt. Så
var der 13 topstik og 1470 blev belønnet med
+15 på barometer, mens 13 stik med spar
som trumf kun gav +5.
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Peter Schaltz:
Dorthe viste vejen med ♣8
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Ole ved at ut giver mere
2ut fra viste 15-17 – en svag undermelding,
men han havde planlagt at melde videre
efter en forventet 3ut fra makker. Sådan gik
det ikke. 3♠ viste 14+ og 3-farve, hvorefter
4♣ og 4♦ var cue bids. 4ut var efter esser, og
da 5♥ benægtede ♠D, så valgte Ole at satse
på 6ut i stedet for 6♠.
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Peter angreb med ♦3 til ♦D og ♦E – og
ødelagde hele farven. Men det var også
truende at Bettina valgte at spille hjerter til
Esset og hjerter igen til ♥B. Peter fortsatte
med ruder, og Bettina med hjerter til ♥K. I
dette stik afviste Dorthe tydeligt med ♣8. Det
betød at Peter kunne underspille ♠E, og inde
på ♠D gav Dorthe han den sættende ♦-trumfning: +11 til ØV i stedet for -11!

Junior-camp
af Ole Berg

Jeg er ikke misundelig

Sundhed

Men hvis jeg var typen der blev det, så
ville jeg være det. Der er sket noget,
siden jeg selv var junior.

Sundheden på juniorcamp er noget mere
i højsædet end den var i min juniortid.
Dengang var øl, sodavand og slik. Men i
vore dag kører Morten en vogn med
vandkander,
æbler
og
skrællede
gulerødder ind. Og han går rundt ved
bordene og tilbyder deltagerne em frisk
gulerod.

Tre camps om året
DBf holder igen i år Junior-Camp på
Bridgefestivalen. Junior-camps er et
koncept der har kørt siden midt i
nullerne. Der afholdes tre camps om
året; en om sommeren her under
Bridgefestivalen i Svendborg, en om
efteråret i København og en om Foråret i
Øster Hurup Badeland.

Og så bliver det hele da også lidt
sundere af, at campen afholdes i et
idrætscenter.

En af arrangørerne, Morten Bilde,
fortæller, at man altid sørger for at der
er andre aktiviteter end bridge. Man kan
ikke få børn til at sidde og spille bridge
en hel dag. I dag var dagsprogrammet:
13.00 –
15.00 –
16.30 –
18.30 –
19.00 -

15.00
16.30
18.30
19.00

Bridgeundervisning
Svømmehal/fodbold
Bridgeundervisning
Aftensmad
”Frit spil”
”Frit spil” – tiden udnyttes til
gymnastiske udfoldelser.
Der må spilles igennem

Klokken er snart 13.00,
og der ventes i spænding

En enkelt ting går dog igen fra de
forgangne junior-tider, nemlig ønsket om,
og muligheden for, at spille kort hele
natten. I undervisningsområdet stiller
DBf kort og meldekasser til rådighed, og
sovesalen er placeret et godt stykke
derfra. ”Og der skal være ro på
sovesalen” har Morten dekreteret med
venlig, men bestemt, stemme.

Der læres

Et par juniorer

Rammerne som juniorerne lærer at spille
bridge i er som sagt i orden, men det der
falder en allermest i øjet, når man
besøger junior-campen, er det fede
læringsmiljø der hersker.

Jeg møder juniorerne Jonas og Nikolaj,
og får en snak med dem.

Det første jeg oplevede da jeg kom
derop om aftnen, var den erfarne junior,
Viktor Kolding, der var i gang med at
løse bridgegåder sammen med den
8-årige Mathias. Bridgegåderne er dybest
set opgaver med alle fire hænder åbne,
hvor det så gælder om både at spille
bedste spilføring og bedste modspil.
De simpleste af gåderne er med et kort
på hver hånd (den kunne skribenten
løse),
og
man
kan
så
øge
sværhedsgraden, og dermed antallet af
kort på hver hånd.
Gåderne havde de fundet på nettet,
nærmere betegnet som en app i Apples
app-store.
De
unge
mennesker
forklarede mig, at hvis man vil
downloade app’en, skal man søge
på: ”Kida – Logic puzzles using playing
cards”.

Jonas fortæller at hans papfar har
introduceret ham for bridge, og at han
nu er blevet ret glad for spillet. Nikolaj
fortæller at hjemme hos ham spiller de
alle Bridge. Hans mor og far, der er
divisionsspiller,
prøver
begge
at
motivere ham til at virkelig at gøre
noget ved bridgen, men han fortæller, at
der altså også skal være tid til andre ting,
så indtil videre spiller han blot en
turnering på BBO hver tirsdag med sin
faste juniormakker. Det er dog dejligt at
have
nogle
bridgespillere
på
hjemmefronten, så man altid lige kan
spørge, hvis der er et eller andet man er
i tvivl om.

Selvom Nikolaj ikke ser en fremtid for sig
som fuldtidsspiller, har han dog stadig
været med i U-16 bruttotruppen, en trup
på 6 par, hvoraf tre er blevet udtaget til
U-16 landsholdet.

Bridge+More
Morten er i år begyndt at bruge
Bridge+More i undervisningen, og det har
givet den et løft. Alle undervisningsspillene er kodet ind, og de unge
mennesker er svært tilfredse med, at
det ene spil serveres umiddelbart efter
det næste.

Jeg spørger Jonas og Nikolaj hvorfor de
spiller bridge, og de svarer begge, at det
er et spændende spil, men at de også
spiller for hyggen og det sociale, og for
at møde nye mennesker. De har begge
deltaget i flere junior-camps, og de
regner begge med at deltage i endnu
flere.
Jeg spørger også Jonas og Nikolaj om
hvilke fremtidsplaner de har med deres
bridge, om de fx har planer om at melde
sig i en klub. De svarer samstemmende,
at det ved de ikke.
Indtil videre spiller de bare bridge, fordi
det er et fantastisk spil.

Morten underviser

Sideturneringer
af Peter Lund

Bronze
1 Åben
1.
2.
3.

27
par
Peter Fredin–Gary Gottlieb
Nis Rasmussen–Jeppe Knappe
M- Svensson-Therése Andersson

Bronze
1: +28
1.
2.
3.

30
par
Daniel og Aron Ravn
Ruth Nørgaard-Annette Jensen
Clara Brun-Amalie Rosa Bune

Sølv 1

1.
2.
3.

John Møller-M.Tøffner-Petersen
Espen Østli-Lars K Moen
Gitte Hecht-S. Smoczynski

Hotel Christiansminde

1.
2.
3.

Else Andersen-Kn.E. Hansen
Mette Bertelsen-Fr. Bjerregaard
Peter Jacobsen-Kaj Brun

Bronze
2: +28

Hotel Christiansminde

Vera Bukhave-Inge Lise Schou
Henrik Frøkjær-A,M.Damgaard
Jo Stougaard Rasmussen-

ED753
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KB9
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72

27
par

Bronze
2 Åben

1.
2.
3.
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62
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I en parturnering skal man altid være på jagt
efter værdifulde overstik. Det sker, at
spilfører må satse kontrakten for at nå
målet. Her er et spil fra sølvturne-ringen,
hvor Martin Christoffersen satsede hele
formue

Martin: 4 eller 8 stik
Nord angreb med ♠2, og de fleste ville nu
glad tage de 7 sorte topstik. Det var ikke nok
for Martin. Han vidste efter udspillet af
sparfarven sad 4-2, så uden at blinke faldt
han fra på ♠9 fra Syd! Selvfølgelig kom der
spar igen og 8 stik: +7 i stedet for +2 med
+11 som top.

Tændt på hinanden og på bridge
Ved Charles og Charlotte Fuglsang

Bulletinen lagde
straks mærke til det
smukke par, da DMMixed startede
fredag umiddelbart
efter festivalens
åbning. Vi
besluttede derfor at
vi måtte omsætte
vores nysgerrighed
til en artikel her i
Bulletinen.

En af de første gange Katrine og Henrik
traf hinanden meddelte hun Henrik, at
hvis de skulle være kærester, måtte han
lære at spille bridge. Katrine har selv
spillet turneringsbridge i en årrække og
blev introduceret til spillet af sin afdøde
mand Anders Sigsgaard, der var en dygtig
divisionsspiller. Katrine var i sin tid
meget glad for den velkomst og
modtagelse hun fik i det bridgemiljø,
som Anders introducerede hende til. Det
vil hun meget gerne give videre til
Henrik. Som sagt så gjort. Henrik meldte
sig ret hurtigt til et intro-kursus hos
Blakset og er i dag medlem af Young
Sharks.
Henrik har fra sin tidlige ungdom spillet
meget whist og har derfor en naturlig
forståelse for kortspil og han siger selv,
at han er ret tændt på bridge og håber
på at kunne blive en ok turneringsspiller

med tiden. ”Det var Signe Buus
Thomsen, der lærte mig spillet – hun er
en superlærer”, siger Henrik.
Bulletinen er naturligvis nysgerrige efter
at vide, om Henrik synes, det er hårdt at
deltage i Mixed-DM med en makker – som
samtidig er ens kæreste -, der er mere
erfaren og dygtigere end ham selv. Det
synes han ikke, det er og føler sig godt
tilpas. Katrine supplerer meget positivt
med, at Henrik ikke laver fejl i ine
spilføringer. De er begge to meget
opmærksomme på, at man skal opføre
sig ordentligt over for sin bridgemakker.
Dog tilføjer Katrine, at hun godt kan
mærke, at Henrik er ved at være træt.
Undervejs har de ligget både højt og lavt
og endte i går i B-finalen. Her ved
redaktionens afslutning er parret
placeret midt i B-finalen, hvilket da ikke
er så ringe endda.

Dagens fif
3UT ordner sig altid
af Ole Berg

3UT ordner sig altid
De fleste kender udtrykket, men hvad
betyder det egentlig? Ja, det betyder
selvfølgelig at man tit skal melde 3ut. Men
lad os prøve at komme det lidt nærmere.
Det det ikke betyder, er, at man skal
overmelde til 3ut i tide og utide, for så
kommer det til at koste. Selvfølgelig kan
man sende en frisk 3ut af sted, i håb om at
den sniger sig hjem. Det sker jævnligt, for
modspil er sværere end spilføring, og
sommetider kan man som modspiller forære
kontrakten i det blinde udspil, uden at man
egentlig har gjort noget forkert.
Men det er i parturnering, når man er i
udgang, og ikke har 8-kortsfit i major, at
man skal tænke: ”3ut ordner sig altid”.
Man skal i den grad holde sig fra alle mulige
smarte ideer om, at 5 i minor måske er
bedre. Ikke alene skal man ikke have lige så
gode kort for at vinde 3ut, som 5 i minor,
men får man blot et overstik i 3ut, har man
allerede scoret bedre end dem der er i 5 i
minor, og det endda selvom de også får et
overstik.
Et par hurtige eksempler
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Spillet er fra den første bronzepointturnering. Selvom både Øst og Vest kan være
bange for sparholdet, så er det bare med at
komme i 3ut, der her vinder let, mens 5♣
går to beter.
Selv hvis flytter Østs ♠D ned som ♣D og en
lille klør op som en lille spar, så er 3ut
bedre, selv helt uden sparhold. 5♣ vil altid
gå en ned, mens 3ut vinder hvis sparene
sidder 4-4, og sidder sparene 5-3, så går man
kun en ned, ligesom dem I 5♣.
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Dette spil er også fra den første
bronzepointturnering, og illustrerer et andet
princip: ”Når man er gået forbi 3ut og er på
vej i en minorkontrakt, så skal man melde
slem ved den mindste undskydning.”
Som det ses får man en ren bund, hvis man
vælger 5 i minor, også selvom man vinder et
overtræk. Så selvom slemmen ikke er oplagt,
og selv om man ikke helt har værdier til
slem, så havde alle de fem par der gik forbi
3ut læst på lektien, og meldte slem i minor,
selvom de ikke kunne vide at den kunne
vinde.

Skærene i Oostende
Af Peter Lund

Først bragt i Weekendavisen fredag den 22. juni 2018

Det stod i avisen
Af Charles

Knibe eller toppe?
Man skal ikke stole på alt, hvad man læser i
avisen, men bridgeredaktøren i Fyens
Stiftstidende mente nok, at han havde fast
grund under fødderne, da han i søndags
forklarede, at med trumf EDxx overfor
BTxxxx (altså 10 trumfer tilsammen) burde
man knibe (39% chance for 6 stik) i stedet
for at toppe med E (13% chance for at
fælde den blanke konge bagpå). Det var
aktuelt i sommerbridge i Morud, hvor flere
toppede og fældede kongen!
I allersidste spil i mixed kvalen, hvor det
brændte på for flere favoritpar, dukkede
temaet op. (foto Michael Askgaard)
30
ED653
Ø/Ingen
E6
T
KDT84
92
K
KDT9742
B
E97
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96532
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853
B42
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Nord
Øst
Syd
Helle
Michael
Rasmussen
Askgaard
pas
pas
3
4
pas
4

pas
pas
pas
4 = 5-5 i de sorte farver (Leaping
Michaels)
Udspil K taget med E. 4 til E, 4, 2
og E!! og 12 stik. Michael læser ikke FS,
men det ser rigtigt ud. 

Vest
Nord
Leise Hemberg
3 (krav) 3
4
pas

Øst
Syd
Rico Hemberg
3
pas
pas
pas
pas
4

pas

pas

pas

Udspil K til E. 4 til E og 4 til D
(formentlig med odds her), og så faldt taget
ned. Inde på K fulgte klør trumfet i vest og
E og D satte kontrakten. To trumftabere.
Et spil fra samme sektion: (foto Helle R)
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EDB98
D83
B87
K4
43
K
EKB
7654
EKD62
T943
765
B832
T7652
T92
5
EDT9
Vest
Nord
Øst
Syd
Helle R
Askgaard
1
1
pas
4
ap.
1 = 10-13, 17-19 jævne, eller naturligt.
Udspil 10. Vest tog D fulgt af E, K og B
til D. Helle læser FS, men Helle tablede
E!! Vest var talt op til 17-19 uden K.

Det havde ikke hjulpet vest at falsecarde
med en højere ruder honnør i stik et, da
10 benægtede en højere honnør.

Dagens frivillige smil
præsenteret af Jytte Skjærbæk (tv.):

DAGENS PROGRAM
Søndag d. 8. juli
09.00
09.00
09.30
10.30
10.30
16.00
19.00

–
–
–
–
–
–
–

14.00
16.00
17.00
15.00
18.00
22.45
23.00

Bridge+More Bridge/golf – golf
Juniorcamp
DM Mixed par
Børsen Bronze parturnering
Begynderfestival
Sølv parturnering (IAF)
Svendborgsund Bronze parturnering
(særlig begynderrække)

Resultater for DM Mixed
A-finalen efter sektion 2, lørdag den 7. juli 2018

B-finalen efter sektion 2, lørdag den 7. juli 2018

Resultater for Bridge/Golf
Bridge runde 2, lørdag den 7. juli 2018

