For fjortende gang skal vi have
Danmarks bedste
bridgefestival nogensinde
Ja, så er der gået et år igen og en masse bridgeelskende mennesker vil finde vej til Svendborg i
de kommende 10 dage. Vi byder velkommen til både gamle kendinge og førstegangsbesøgende.
Vi skal spille bridge på alle niveauer og i alle formater, begynderfestival, bridge/golf, parturneringer, holdturneringer, enkeltmandsturneringer og DM-finaler. Endvidere har vi også i den
første weekend glæde af juniorcampen, hvor fremtidens bridgespillere slår sig løs.
Det bliver stort. Ja, festivalen vokser år for år, og allerede sidste år måtte vi tage tennishallen i
brug. Festivalen er den vigtigste bredde-begivenhed for Danmarks bridgeforbund og viser spændvidden i bridge-Danmark. Alle kan være med, og det er mit indtryk, at alle finder det både sjovt
og udviklende at være med i de konkurrencer, som turneringerne jo er. Vi spiller for at vinde og
for at have det sjovt på samme tid.
Jeg ved, at festivalledelsen har sat alle sejl til for, at det igen skal blive en vellykket festival. Og
fortvivl ikke – jeg ved også, at der er gjort en stor indsats for, at fadølsanlægget fungerer.
Vi kan også byde velkommen til Fonden for Fynske Bank som hovedsponsor, som i år og næste
har givet et samlet sponsorat på 200.000 kr. Det giver os mulighed for hele tiden at være
attraktiv for de mange, så festivalen har et rimeligt set-up på både lokaler, forplejning, interiør,
logistik m.v.
Festivalen drives i høj grad af frivillige kræfter, ca. 170 frivillige er med til at sikre det logistiske
set-up, som festivalen også er. De planlægger således deres sommerferie efter festivalen og deltager trofaste som frivillig fra år til år. Lad os derfor på forhånd rette en tak til alle de frivillige,
der bærer festivalen.
Allerede nu vil jeg også sige på gensyn i 2019, hvor vi skal fejre 80-års jubilæum for Danmarks
Bridgeforbund.
Glæd dig både som nybegynder og som garvet festivaldeltager.
Nis Rasmussen
Formand for DBf

Svendborg er for livsnydere
af Peter Lund og Charlotte Fuglsang

-Bridgefestivalen skaber en
helt fantastisk stemning i
Svendborg. De mange bridgespillere giver liv til både
restauranter og butikker.

Bridgefestivalen har i år og
næste år fået Fynske Bank
som hovedsponsor

Det var borgmester Bo Hansens velkomst, da
han var med til at åbne Dansk Bridgefestival
nr. 14 – den 5. i Svendborg.
-Jeg er overbevist om, at I alle vil få nogle
gode dage i Svendborg. Både når I sidder ved
bordene, og når I møder gamle bekendte og
nye venner.
-Men jeg håber også, at I kommer rundt i
området og oplever alt det, der er naturligt
for os, der bor her til hverdag. Vi har meget
at byde på. Naturen er lige udenfor
hallerne. Vores lille byskov Sofielundskoven,
der er nabo til Svendborg Idrætscenter, er
afgjort en gåtur eller løbetur værd.
-Svendborg er en by for livsnydere. Vi har et
meget stort antal fantastiske cafeer og
restauranter.
170 frivillige
-For mig er det imponerende, at omkrig 170
lokale frivillige er med til at gøre festivalen
til en god oplevelse for flere tusind
bridgespillere. Jeg ved at mange af dem
planlægger
deres
sommerferie
efter
festivalen. Tak til jer alle.
-Vores slogan er ”svendborghvorellers”.
Velkommen til Svendborg. Velkommen til
dansk Bridgefestival 2018, sluttede borgmester Bo Hansen.

Bridgefestivalen 2018 er nu i gang og i år
med en hovedsponsor. Direktør i Danmarks
Bridgeforbund, Charlotte Fuglsang er særlig
glad for, at vi i år og næste år har fået en
hovedsponsor.

”Det er første gang i festivalhistorien, at vi
har modtaget så stor en enkeltstående
donation. Det er fra Fonden for Fynske Bank,
som i år og næste år har ydet et sponsorat
på i alt 200.000 kr. Det gør muligt at sikre,
at festivalen hele tiden er attraktiv for de
mange deltagere ift. lokaler, logistik m.v.”,
siger Charlotte Fuglsang.
Festivalen er den vigtigste breddebegivenhed for Danmarks bridgeforbund og
viser
spændvidden
i
bridgeDanmark.
Charlotte Fuglsang siger: ”Alle kan være
med, og det er mit indtryk, at alle finder
det både sjovt og udviklende at være med i

de konkurrencer, som turneringerne jo er. Vi
spiller for at vinde og for at have det sjovt
på samme tid”.
Uden frivillige ingen festival
Vigtigst for festivalen er imidlertid alle de
frivillige kræfter, som samler sig om at
skabe en festival, der fungerer. Det gælder
både turneringernes afvikling samt mad og
drikke. En stor tak skal allerede nu lyde til
alle vores frivillige.

Fonden for Fynske Bank er
bridgefestivalens hovedsponsor
Af Jean Harnek

Og vi siger – mange, mange tak.
Den flotte donation på 200.000 kr. fordeles ligeligt i 2018 og 2019.

Danmarks Bridgeforbunds direktør Charlotte
Fuglsang modtog i april donationen af filialdirektør Kirsten Mikkelsen, der udtalte:
”Dansk Bridgefestival er og har været et
stort aktiv for Svendborg, så det er bestemt
en event, som vi gerne støtter.”

Donationen bruges blandt andet til at sikre
de nødvendige investeringer, så festivalrammerne kan vokse i samme takt som antallet af kortspillere, og yder også et bidrag
til festen for de helt uvurderlige frivillige
hjælpere på Hotel Svendborg.

Fonden for Fynske Bank giver primært donationer til idræt og kulturelle aktiviteter.
Derudover uddeler den hvert år Svendborg
Prisen (statuette samt 100.000 kr.) til en
forening, virksomhed, grupper af personer
eller person, der har udvist særlige initiativer til gavn for det sydfynske område.

Nyttige informationer
Spillestedet
Spillestedet er Svendborg Idrætscenter, som
består af en ældre idrætshal og det næsten
nye SG-hus. Adressen er Ryttervej 70, hvilket
er ca. 2 km fra centrum.
Information
Findes i forhallen. Billetter til eventbridgde,
bronze- og sølvturneringer købes her. Også
spisebilletter samt øl-rabatkort købes her.
Dankort og Mobile Pay 78 407 kan bruges.
Festivaltelefon
Festivaltelefonen er bemandet af en medarbejder i Informationen. Opstår der problemer, har I spørgsmål eller andet, så ring på
9189 5213 Telefonen besvares mellem kl. 8.00
og 24.00.
Parkering
Der kan parkeres i ubegrænset tidsrum i alle af
mærkede 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.
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

Tobak
Rygning er kun tilladt udendørs.
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 rabatkort
med 10 ølbilletter til 400 kr.
Cafeen
Cafeen har åbent fra fredag den 6. juli til og
med søndag d. 15. juli. Cafeens sortiment er
salater, sandwich, smørrebrød, kager og
drikkevarer.
50
20
35
35
20
12
70
25

kr. Håndmadder 3 stk.
kr. Trekants-sandwich
kr. Frokostbolle/rugklap
kr. Salatboks
kr. Franskbrød med rullepølse eller ost
kr. Pølsehorn
kr. Reje- eller laksemad
kr. Pølse m/tilbehør – fra ca. kl. 21

Middagsmad inkl. drikkevarer
Maden serveres på første sal og i Idrætshallen.
Billetter købes i Informationen. Prisen er kr.
130 inkl. en øl, sodavand eller et glas vin.
Fredag d.6. Kyllingebryst i sennepssauce med
nye kartofler og grøn salat
Mandag d. 9. Gammeldags kalvesteg med nye
kartofler, bønnesalat og sauce.
Fredag d. 13. Dansk bøf med bløde løg, nye
kartofler, sauce og surt.

BBO-transmission
Følg afgørelsen i DM Mixed par på BBO søndag
d. 8. juli.
Følg hele finalen i DM Åben par på BBO lørdag
d. 14. juli samt søndag d. 15. juli.

Lettere middagsmåltid uden drikkevarer
Maden købes i cafeen, og du kan spise der eller
få maden pakket ind og tage den med hjem.
Prisen er kr. 55.

Mesterpoint
Der spilles om mesterpoint i alle bridgeturneringer. Husk medlemsnummer (kan
oplyses i Informationen).

Onsdag d. 11. Wok-ret med kylling og karry,
hertil ris.

Mobiltelefon
Mobiltelefonen skal være slukket i spillelokalet.

Tirsdag d. 10. Lasagne med blandet salat

Torsdag d.13. Festivalgryde med stegte
kartofler.

Vinderne fra sidste år

Åben par
John Norris og Allan Cohen vandt i ren opvisningsstil. De førte fra runde 6 og hele
vejen hjem.

Damer
Rikke Christiansen og Marlene Henneberg
var de glade vindere.

Junior begynderrække

Senior

Øverst på skamlen kom Alma Rasmussen
(U16) og Daniel Brandgaard.

Thomas Berg og Geert Max Jørgensen løb
med sejren.

Junior øvet række

Mixed par

Vinderne var Clara Brun Pedersen (U16) og
Christina Roesen Wahl (U16).

Det var et storsmilende par på sejrsskamlen –
Bettina Kalkerup og Henning Østergaard.

Handicap – skal det være højt eller lavt? (af: Jan Nielsen)
Der er godt nok mange bridge-golf rejser,
når man sidder og søger rundt på
internettet. Det kunne tyde på, at det er
en meget fin kombination at blande
bridge og golf.
Fredag startede 44 par på Bridge/Golf DM
2018 med bridge (33 spil), og her i dag
lørdag, så står det først på 18 hullers
slagspil på Svendborg Golfklubs ret så
kuperede og svære bane efterfulgt af
endnu en varm aften med 30 spil bridge.
Med dét vejr som guderne har sendt ned
over Danmark den sidste måned, så vil
banen i Svendborg med garanti give
mange meters ”friløb” på fairway (altså
forudsat, at drivet rammer fairway).
Roughen er vissen og gør det noget
lettere at dels finde sin bold, hvis man har
sigtet lidt skævt (ingen slår jo bolden i
roughen bevidst ☺) og dels at kunne slå
et blot nogenlunde golfslag.
Men, ja der er jo ofte et men, så er der
garanti for, at greens som altid i
Svendborg vil være mega hurtige. Det vil
ikke blive en let golfrunde, der venter
forude for de 44 deltagende par i
sommervarmen og de stejle og lange
bakker på golfbanen i Svendborg.
De forsvarende danske mestre (regnet
uden handicap) Lone Kiær og Mads Grove
stiller op igen i år, og de vil gøre alt for
at gentage sidste års ret suveræne sejr.
Never Change a Winning Team er deres
koncept for dette års finale. De har valgt
at indsætte Brian Skjønnemann som
substitut i nogle af de indledende
bridgerunder. Præcist som de gjorde
sidste år.
I feltet er også sidste års sølvvindere
Morten Stege og Anders Sørensen samt

sidste års bronzevindere Merethe Koefoed
og Birger Nielsen. I feltet er der med
garanti mange par, der alle tror netop dé
har evnerne til at vinde årets DM – men
The Winner Takes It All, og der vil kun
være én vinder på søndag når vinderne
kåres ved en ceremoni i Svendborg
Golfklub.
Det er farligt at byde på en vinder, men
hvo intet vover intet vinder. Årets
danmarksmester bliver …….. tjaaaa …..
Lone Kiær og Mads Grove bliver mit bud.
De var suveræne sidste sæson, og uden et
nærmere kendskab til deres aktuelle
form, så kan de godt spille lidt dårligere
end sidste år og alligevel vinde. Alle
øvrige medaljevindere fra sidste år findes
også i feltet i år. Heraf nogle grimme
udfordrere.
Hvis det kun var bridge, så ville Knud
Harries’ divisionshold godt nok være et
glimrende bud. Knud Harries spiller med
Dennis Koch-Palmund og Morten Andersen
med Klaus Adamsen. Kan de to par ramme
bolden og putte den i hul efterfølgende,
så bliver de meget farlige. Det lokale par
Britta Back og Troels Segel var klart
bedste golfpar sidste år, og hvis de slår
nogle gode knibninger og melder gode
kontrakter, så måske? Men nej, det bliver
same procedure as last year. Vil du
vædde?
Resultatet af gårsdagens bridge er altså
også den samlede stilling før der slås ud
på første hul kl. 09.00 på Svendborg
Golfklub.
Stillingen efter de 33 spil her fredag aften
kan findes på de sidste sider i denne
bulletin.

Dagens fif
Tag dine stik
af Ole Berg
”Den uheldige ekspert”
I sin udødelige bog ”Derfor taber De i
bridge”, introducerer forfatteren S. J.
Simon os for spillertypen ”Den uheldige
ekspert”. Navnet står i citationstegn, da
han hverken er uheldig eller ekspert.
”Den uheldige ekspert” prøver altid at
spille over evne og være elegant i hvert
eneste spil. Og det koster.
Og i kvalifikationen til Mix har der vist
været et par uheldige eksperter på spil i
spil 11:
11
EKDB852
S/Ingen K8
86
B5
964
73
ED32
B975
93
B7
EKD9
T8632
T
T64
EKDT542
74

Men det der springer i øjnene er de fire
borde, hvor spilfører har fået 11 eller 12
stik. Her har Øst fundet en af sin
makkers farver i udspillet, hvorefter Vest
ikke har indkasseret alle sine stik.
Og det er mærkeligt.
Når man ser bordet, så ved man, at lige
om lidt så løber ruderne stærkere end en
hest kan rende. Så det gælder bare om
at få taget sine stik i en fart. Og Vest
kan med sindsro tage ♣E, ♥E og ♣K. Selv
hvis man forventer at skulle rejse et
ekstra hjerterstik, så sker der ikke noget
ved at tage to gange klør, da man stadig
har ♣D, så spilfører ikke kan lægge noget
på klørfarven.
Og man ved, at man ikke kan forære
spilfører noget ved at tage ♥E
Så her skulle de uheldige eksperter
ganske simpelt have gjort det som både
begynderen og den rigtige ekspert ville
have gjort, nemlig at tage sine stik!

Vest

Nord

Øst

Syd

D
Pas

4♠

Pas

3♦
Pas

Ved rigtig mange borde havde man
spillet 4♠ med 10 stik, hvilket gav meget
tæt på middel.
Ved nogle borde havde spilfører fået 13
stik efter et ruder- eller et sparudspil.
(Nogle steder har meldeforløbet måske
været anderledes, og der kan derfor
være kommet et andet udspil.)

I holdturnering koster overstikkene ikke
så meget, men i en parturnering er de
dyre. Her koster det 35 point at forære
spilfører bare et stik, og 39 at forære to.
De uheldige eksperter måtte betale ved
kasse 1.
Den situation jeg har beskrevet opstår
jævnligt, og det simple råd til at
genkende dem er:
Når spilfører har en eller flere
langfarver der snart bliver indkasseret,
og når spilfører ikke kan gætte galt, så
indkasser dine stik i en fart.

Sportmanship belønnet
Af Charles
7 gav øl

+++

Der skal også herfra lyde et hjerteligt
velkommen til årets festival. Jeg skriver
”dagligt” Charles spiller op med snik-snak,
sjove historier, spil og fotos, så når I oplever
noget spændende, hører jeg gerne om det!

Normalt giver det en øl, når man får sidste
stik på 7 i en vundet kontrakt, men i dette
spil fra Bridge Plus Mores sølvturnering i
2017 gik det ganske anderledes.
975
K964
T
EKT87
KDT862
EB3
D872
T5
KB542
B54
963
4
EB3
ED98763
D2
Vest
Nord
Øst
Syd
Knud Erik
Charles
Ellen
Susanne
Jensen
Ejlskov Thomsen
1
pas
1
3
pas
4
5
pas
pas
pas
Udspil K fulgt af D trumfet i syd. Der
fulgte 3 til K og 10 til D, der afslørede
den barske trumfsits.

5 vinder faktisk ved at stikke D over med
E, trumfe bordets sidste spar og 2 til 10!
På K forsvinder B og en stående klør fra
bordet trumfer øst vel lavt, overtrumfet,
Syd trækker E og spiller en lille ruder, der
slutspiller øst i trumf.
Det er meget lettere med åbne kort. Sanne
tog D på hånden fulgt af E og K med B
af.
En spar blev trumfet på hånden fulgt af E,
som øst kom for skade at trumfe med 4!!
Det blev straks opdaget, så øst fik lov at
bekende med 10, men måtte så spille 4
tilbage til 8. (Foto Ellen Ejlskov)
9
108
10
D8
KB5

N/NS

E97
Sanne spillede 9! til B, og Ellen Ejlskov
viste fin sportsmanship ved at fortsætte med
K! således at Sanne kunne få sidste stik på
7! 11 stik (600) og sølvmedalje. 
Det berettigede til en øl til Sanne, der dog i
stedet kvitterede ved at tilbyde en omgang
øl til bordet, og det sagde vi alle ja tak til 
Dagens frivillige smil
I år vil Canonen prøve at indfange nogle af
de mange herlige smil, som de frivillige har
på læben, selvom de knokler for at vi kan
hygge os. Her præsenterer Jytte Skjærbæk
sit eget og to ”frivillige” smil. 

Festivalansvarlige
Og hvem er nogle af de dejlige mennesker,
der gør Bridgefestivalen mulig?
Funktionsansvarlige
Ceremonimester: Jytte Skjærbæk
Chefturneringsledere: Jens Brix
Christiansen og Torsten Ørhøj
Rækkemanagers: Søren Hoppe
Jytte Skjærbæk
Festivalledelse, cafeer, ceremonimester

Kortlægning: Bo Ulrich Munch
Resultatservice: Ulla Tradsborg
Begynderfestival: Niels Fensbo og Louise
Pedersen
Bridge/golf: Morten Henningsen
Makkergaranti: Ellen Rasmussen

Per Egelund
Festivalledelse

Bridge-intro: Inge Lind Sørensen
Juniorcamp: Morten Bilde
Cafeer: Jytte Skjærbæk
Bulletin og web: Charlotte Fuglsang
IT: Jeppe Knappe
Økonomi: Morten Henningsen

Jens Brix
Chefturneringleder,
DBf’s appelkomite

Torsten Ørhøj
Chefturneringsleder

Udendørsområder: Birgit Hundahl
BBO meldetræning: Poul Kelså
Bridge+More kursus: Morten Bilde, John
Norris
BC3 kursus: Rico Hemberg

Ulla Tradsborg
Resultatservice

DBf-sekretariatet i Svendborg

Charlotte Fuglsang, direktør
Festivalledelse, ansvarsh. redaktør
Morten Henningsen
Økonomi
Festivalregnskab

Louise Flintegaard Pedersen
Udviklings- og klubkonsulent
Festivalbulletin, Begynderfestival

Anders Hjorth
Salgskonsulent
Informationen

Jean Harnek
Festivalbulletin

Jonas Houmøller
Salgsmedarbejder
Informationen

Jeppe G. Knappe
IT- og turneringsleder
Festivalledelse

Bulletin-folket
I vil få indlæg, artikler, billeder og meget andet af

Charlotte Fuglsang
Ansvarsh. redaktør

Louise Pedersen

Jean Harnek

Peter Lund

Ole Berg Kristensen

Charles, også fotograf

Og så håber vi naturligvis på massevis af
historier fra jer.
Fortæl os om jeres gode spil, uheldige spil,
sjove historier, fantastiske oplevelser,
romantiske møder og meget andet.
Bare tag fat i en af os og fortæl om din oplevelse her på festivalen.

Bulletinen udkommer hver morgen alle dage
under festivalen. Den er ganske gratis, og I
kan hente den i Informationen.
Jeres hotel printer den måske også, så I kan
nyde den til morgenmaden.

Støt vore sponsorer
– de støtter os

Bridgefondens turnering og reception
Bridgefonden afholder sammen med Sæsonvine en bronzeturnering torsdag kl. 10.30, og efter
turnering vil der være en reception for deltagerne samt særligt indbudte i forbindelse med
præmieoverrækkelsen.
Bridgefonden benytter hvert år festivalen til at skabe opmærksomhed omkring fonden og skaffe
de årlige bidragsydere, som skal til, for at fonden fortsat er fritager for arveafgift. Bridgefonden
har i det forgangne år støtte Morten Bildes skolebridgeprojekt, sørger for, at sultne studerende
fik pizza under deres bridgeundervisning, og støttet en bridgecafe i Kerteminde.

I kan stadig nå at tilmelde jer

Flotte lodtrækningspræmier
fra vore lokale sponsorer – find dem i Svendborg
Sponsor

Dato

Turnering

Præmie

Heiko Stumbeck

06.07

Bronzeturnering kl. 19

2 solbriller og 2 gavekort a 500 kr.

Tryde Andres

07.07

Sølvturnering kl. 10

2 gavekort a 500 kr.

Skoværkstedet

07.07

Bronzeturnering kl. 13

2 gavekort a 150 kr.

Heiko Stumbeck

07.07

Bronzeturnering kl. 19

2 solbriller og 2 gavekort a 500 kr.

Jettes Diner

07.07

Bronzeturnering kl. 19

2 gavekort a 250 kr.

Skoværkstedet

08.07

Bronzeturnering kl. 13

2 gavekort a 150 kr.

Restaurant Under Uret

08.07

Sølvturnering kl. 16

2 gavekort a 500 kr.

Cafe Rouge

08.07

Bronzeturnering kl. 19

2 gavekort a 250 kr.

Restaurant Under Uret

09.07

Sølvturnering kl. 10

2 gavekort a 400 kr.

Hotel Ærø

09.07

Sølvturnering kl. 10

2 gavekort, ophold, menu

Svendborg Skotøjsmagasin

09.07

Bronzeturnering kl. 10.30 3 gavekort a 200 kr.

Restaurant Under Uret

09.07

Bronzeturnering kl. 19

Guldsmed Lauridsen

10.07

Bronzeturnering kl. 10.30 2 gavekort a 500 kr.

Løveapoteket

10.07

Sølvturnering kl. 16

2 gavepakker

Restaurant Under Uret

10.07

Enkeltmandsturn. kl. 19

1 gavekort a 500 kr.

Like Anna

10.07

2 gavekort a 250 kr.

Vinspecialisten

11.07

Bronzeturnering kl. 19
Vinspecialistens
bronzeturnering

WeCoverYou

11.07

Bronzeturnering kl. 19

2 gavekort a 250 kr.

Kahytten

11.07

Sølvturnering kl. 10

2 gavekort a hhv. 250, 200, 100 kr.

Alletiders Partyservice

12.07

Bronzeturnering kl. 10.30 2 x luksusudstyr til fest

Sushi Stuen

12.07

Bronzeturnering kl 19

2 gavekort a 250 kr.

Restaurant Bella Italia

12.07

Frivillighedsfest

10 gavekort a 75 kr.

Øko Cafeteriet

13.07

Bronzeturnering kl. 10.30 2 gavekort a 200 kr.

Svendborg Skotøjsmagasin

13.07

Bronzeturnering kl. 10.30 3 gavekort a 200 kr.

Ulla Sonne

13.07

Bronzeturnering kl. 19

Glasblæseriet

14.07

Bronzeturnering kl. 10.30 4 kunstglas

Like Anna

14.07

Bronzeturnering kl. 10.30 2 gavekort a 250 kr.

alle
dage
alle
dage

Medbring deres flyer fra
sponsorbordet
Medbring deres flyer fra
sponsorbordet

Restaurant Citronen
Restaurant Under Uret

2 gavekort a 300 kr.

6 x vin

2 keramikkrus

15% på alt køb
20% på alt køb

Lokaleoversigt
IDRÆTSHALLEN

Fredag - Søndag: DM Mixed
Tirsdag: DM for begyndere + begynderfestival
Tirsdag: Eventbridge: Enkeltmandsturnering
Onsdag: DM senior + dame
Torsdag: DM senior + dame
Fredag – Søndag: DM Åben par

Regnskab
Tu-leder borde

Lokaleoversigt fortsat
IDRÆTSHALLEN

Bulletin

1. sal

Festivalledelse

Mødelokale
Tu-leder

SG ny bygning 1. sal

Kortsortering
Søndag - Mandag: Begynderfestival
2. lørdag: Introbridge

Lokaleoversigt

fortsat

SG ny bygning

Fredag-lørdag: Bridge/golf
Regnskab og it
Bronze + sølv

Søndag-mandag: Begynderfestival
Torsdag: Guldturnering

DAGENS PROGRAM
Lørdag d. 7. juli
09.00
09:30
10.00
13.00
13.00
18.00
19.00

–
–
–
–
–
–
–

14.00
19.00
16.45
17.30
22.00
23.00
23.30

Bridge+More Bridge/golf - golf
DM Mixed par
Sølv parturnering
Christiansminde Bronze parturnering
Juniorcamp
Bridge/golf - bridge
Bronze parturnering

Resultater for DM Mixed par
Kvalifikation fredag den 6. juli 2018

Resultater fra Bridge/Golf
Bridge runde 1 fredag den 6. juli 2018

