Festivalen klar til Vinobles indtog
I dag sprænges alle festivalens rammer igen. Over 800 glade og forventningsfulde bridgespillere
kommer for at spille Vinoble Open. Alt er gjort klar til at de skal have en god oplevelse. Lagrene
er fyldt op. Per Egelund: - Vi kan bespise dem morgen, middag og aften.
OBS OBS OBS
Svendborg Byråd støtter også op om Vinoble Open. Mandag og tirsdag har byrådet og Svendborg
Erhvervsskole stillet deres parkeringspladser på den modsatte side af idrætscenteret til
rådighed for festivalen.
Vinoble Open blev spillet 1. gang i 2006 med kun 12 hold. Det var ment som en sideturnering til
Danish Open. Alle året efter var der 24 hold, og snart blev Danish Open helt opslugt af den nye
holdturnering. 2010 var der 52 hold og sidste år ikke færre end 214 hold. Det betyder, at Vinoble
er en af verdens største holdturneringer.

Vinder af DM for Mixed par 2018
Far og datter, Jesper og Signe Buus Thomsen, satte sig sikkert på DM-guldet i mixed. De var dog
hele tiden truet af Kirsten Steen Møller og Flemming Poulsen. Bronzen blev vundet af Lone Bilde
– Bo Lønberg Bilde. Helt usædvanligt var der kun 5 par med i topkampen – og gennem næsten
hele finalen var placeringen den samme.

Kamp om guldet
af Peter Lund

En DM finale er altid spændende, men i år
var det lidt kedeligt. De samme 5 par lå
gennem det meste af finalen på de første 5
pladser og i samme rækkkefølge. Guld og
sølv blev afgjort mellem Signe og Jesper
Buus Thomsen og Kirsten Steen Møller –
Flemming Poulsen. Far og datter var dog
hele tiden på 1. pladsen og afviste hårde
angreb på DM-titlen. Lone og Bo Lønberg
Bilde tog bronze-medaljerne. De var også
under pres, men modstod.

1ut: 15-17, 2♠ viste 5-farve plus 4-farve i
minor. Doblingen var oplysning.

Slutstillingen i toppen Signe og Jesper Buus
Thomsen 504, Kirsten Steen Møller –
Flemming Poulsen 459, Lone og Bo Bilde 389,
Bettina Kalkerup – Henning Østergaard
(forsvarende mestre) 369, Helle Rasmussen –
Michael Askgaard 289.
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Kirsten Steen Møller læste Nords hånd
Anita angreb med ♠3 til ♠D. Kirsten valgte
først at tage 4 gange ruder for at få lidt
flere oplysninger. Hun vidste nu, at Nord
havde fordelingen 5-1-3-4. (Syd havde også
markeret med 2 – lige antal).
Kirsten fortæller, at hun var indstillet på, at
spille Nord for det blanke E, hvis hun
kastede en spar. Det blev lidt lettere, da
Nord på den 4. ruder kastede ♣5. Hun kunne
nu spille klør mod damen og havde tre stik i
farven: 9 stik og +11 på barometeret.
Hvis Nord kaster en spar, så må Kirsten spille
på det blanke E og afgiver 2 stik i spar, plus
♣K – igen 9 stik.

Sponsor-bridge

kun -4 på barometeret. 2 ned havde givet 7, men en pas til 6♥ havde givet +14 til
sponsor.
3-3 fit gav bonus
-Vi sælger meget nødigt ud til modpartens 2
i major. Det kan bringe os i mærkelige
kontrakter, men som oftest går det godt,
fortæller Jesper Buus Thomsen.
Det var også tilfældet i dette spil:
33
N/Ingen

Christian kæmpede
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Denne meldeserie er ikke for folk med sarte
nerver. Det er ellers fra opgøret mellem to
toppar, men på begge sider af nettet blev
der meldt helt uden bremser.
Hovedrollen i spillet har Christian Reinholdt,
der er en af festivalens sponsorer, men her
var det DM-vinderne, der blev sponsoreret –
men de betalte også lidt tilbage.
2♥ var et svagt spring, men alene i zonen
ville selv en junior nok have passet i stedet
for at springe. Nord og Øst havde dog fuld
tillid til Syds melding og så gik det mod
højderne.Løjerne sluttede i 6♠.
Der kom trumf ud og Dorte tog endnu en
trumf, hvorefter hun spillede ruder mod
bordet. Nord tog ♦E og ♥E og fortsatte nu
med en lille klør i håb om ♣10 hos makker,
så hun kunne få en hjerter-trumfning. Det
gik ikke, og så slap Dorte med 1 ned: -100 og
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Signe skulle nu spille 2♠ på en 3-3 fit.
Modspillet fik en fin start: udspil ♣B til ♣K
og ♣E. Derefter ♣D og klør til trumf. Skift til
ruder og efter stik til ♦D og ♦E fik Syd også
en trumfning i ruder. Det var de første 6
stik, men derefter skulle Signe kun afgive
♥E, da hun kneb ♠D gennem Nord: -100 gav
+9, mens NS let vinder 9 stik i 2♥ og kan
score +12

Jesper Buus:
-Vi overgiver os ikke på 2-trækket

To par kæmpede i toppen
af Peter Lund

I B-finalen i mixed var der kun 2 par, der
kæmpede i toppen. De gik i front allerede
i runde 15 (ud af 39) – og blev der.
Det var Camilla og Michael Krefeldt, der
vandt med 1047. De blev hele tiden tæt
skygget af Nell Rindahl – Niels Lund, der i
nogle få runder gik i front. De blev dog
afvist af vinderparret og sluttede på 907
point.
Der var langt ned til forfølgerne. På de
næste pladser: Bent Simonsen – Annette
Carlsen 524, Helle Skov – Jesper Kragh 481,
Bente Pedersen – Christian Uldal 464,
Charlotte Juhl – Peter Kjer 460. Der deltog
78 par i B-finalen.

Mange skæve hænder

Meget skæve hænder skaber ofte problemer
i meldingerne. Men se her, hvor let det blev
klaret af Mogens Müller - Tine Lind
Vest har kun 8 HP, men det er for mig en
klar 1♣-åbning. Kun 4 tabere. Nogle valgte
at åbne med 1♠, og så forsvinder klør-farven,
da Vest efter 2♥ ikke kan melde 3♣, der er
gamekrav og viser mange flere HP.
Derefter gik det helt glat mod 4♠. 2♦ var
4.farve og gamekrav. Nord angreb med ♦E til
trumf, spar til ♠E og mere ruder til trumf.
Mogens btrak yderligre to gange trumf og
kunne nu spille ♣K og rejse farven: Let 11
stik og +9 på barometeret.
En halv snes par kom galt af sted. 3 meldte
sig i 6♠, mens 4 par stod i kun 3♠.
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6-7 i sort meldt kontrolleret
af Mogens Müller

De samme deltagere
- men nye ansigter på podiet
DM i Bridge/Golf 2018

Vinderne af Bridge/Golf – flankeret af HB-medlem Anne
Lauritzen og direktør for DBf Charlotte Fuglsang

34 af 44 deltagende par i årets DM var gengangere fra 2017- og der er normalt ikke den store
udskiftning i denne turnering, der lever sit eget liv på festivalen. Der har også været tradition
for, at topstriden er et anliggende mellem de samme ca. ti par.
Men 2018 skulle være en undtagelse. Godt nok kunne Anders Hanberg Sørensen/Morten Stege
gentage sidste års andenplads. Tredjepladsen gik til Susanne og Jens Houlberg.
Dette års vindere blev Jørgen Madsen og Thomas Bygballe fra Varde. Med første- og andenplads i
golfen var placeringer som nr. 5 og 14 i bridge nok til at sikre guldet. Vi har nok ikke set det
sidste til dette par. Jørgen mener, at Thomas har meget at lære i bridge- og Thomas synes, at
Jørgen kan spare et par håndfulde slag, hvis han passede sin golftræning. De var enige om, at
det ville de gøre noget ved!
Sidste års vindere Lone Kiær/Mads Grove lagde godt ud i bridgen- men havde efter sigende
voldsom sidevind på golfbanen. Som det ses nedenfor, kunne det ikke ødelægge humøret, at de
måtte tage til takke med en andenpræmie i individuel bridge.

Festivalens overskudsmad går til
flere væresteder på Fyn
Vores overskudsmad går ikke til
spilde. Vi afleverer maden til bl.a.
Den Blå Lagune, som er et af de tre
brugerstyrede væresteder i Svendborg
kommune. Det betyder at de drives
uden personale, men af brugerne
selv.
På billedet ses afleveringen af maden
fra i lørdags, hvor Dirch der er frivillig
på festivalen kørte ned med
overskudsmaden.

Der er kommet nye regler
Melding udenfor tur
af Ole Berg
Meldinger udenfor tur

Der er kommet nye regler
I de nye regler er fremgangsmåden efter
meldinger udenfor tur blevet lidt mere
komplicerede.
Til
gengæld
er
beskrivelsen blevet mere knudret.
Det hele er blevet toppet med et nyt
begreb; en tilsvarende melding.
Derfor denne artikel.
Orker man ikke at læse hele artiklen,
kan man evt. læse de tre sætninger
der er ”grået ind” i spalten til højre.
Det vil give et umiddelbart overblik.
Specielt afsnittet ”Begrænsninger af
den fejlende spiller” bør man ikke
bruge for meget krudt på. Det er
specifikke
situationer,
som
turneringslederen
forklarer
ved
bordet. De er blot taget med for
fuldstændighedens skyld.
Formålet med denne artikel

De videbegærlige kan konsultere lovene,
nærmere betegnet §§29-32, men jeg
anbefaler at man danner sig et overblik
ved at læse nedenstående, og så ellers
har tillid til at turneringslederen kan
styre slagets gang ved bordet.
Meldingen bliver accepteret
Det
sker
sjældent,
men
hvis
modstanderne vælger at acceptere
meldingen, fx ved at melde, så går
meldeforløbet blot videre derfra.
Ligesom i gamle dage.
Det er når modstanderne ikke accepterer
meldingen, at det hele bliver lidt mere
kompliceret.
Begrænsninger
makker

den

fejlendes

-

Alt hvad der skal ske før det bliver
den fejlende spillers tur (altså den
spiller der meldte udenfor tur) er
ikke underlagt nogen
begrænsninger eller
begunstigelser. Makkeren må
selvfølgelig ikke benytte sig af
oplysningerne fra den annulerede
melding.

-

Hvis den fejlende spiller afgiver
en tilsvarende melding, er der
ingen begrænsninger eller
begunstigelser for makkeren.

-

Hvis den fejlende spiller afgiver
en ikke tilsvarende melding, skal
hans makker melde pas første
gang det derefter er hans tur.

Formålet med denne artikel er ikke at
instruere turneringsledere i hvordan de
skal dømme. (Det skal de læse i
lovbogen.) Artiklen er heller ikke noget
man som spiller kan foreholde en
turneringsleder og fx sige ”Du dømmer
ikke som Ole Berg skriver”.
Formålet er, at man som bridgespiller
har et overblik over, hvad det er
turneringslederen prøver at sige, når han
skal dømme ved meldinger udenfor tur.

af

Begrænsninger af den fejlende spiller
Der
er
følgende
specifikke
begrænsninger for den fejlende spiller:
-

-

-

Hvis den fejlende spiller meldte,
hvor det var modstanderen til
højres tur, og hvor modstanderen
så melder pas, skal den fejlende
spiller gentage sin melding.
Hvis den fejlende spiller doblede
eller redoblede, hvor det var
modstanderen til højres tur, skal
den fejlende gentage meldingen
hvis modstanderen passer.
Hvis den fejlende spiller passede,
doblede eller redoble, hvor det
var makkers tur eller
modstanderen til venstres tur, må
han melde som han vil. Efter D og
RD vil det ofte i praksis være
svært at afgive en tilsvarende
melding, og hans makker vil så
blive begrænset som ovenfor (pas
første gang det er hans tur efter
meldingen).

Ovenstående kan medføre, at en
fejlende spiller ikke kan være i stand til
at afgive en tilsvarende melding.

Tilsvarende melding
”Tilsvarende melding” er et nyt begreb i
lovene. Det bruges i tre tilfælde; ved
utilstrækkelig
melding,
ved
visse
udspilsbegrænsninger og ved det denne
artikel handler om, meldinger udenfor
tur.
Begrebet er nyt og ikke specielt
veldefineret, men det betyder det, det
lyder som; en melding der ligner en
anden melding meget.
De videbegærlige har mulighed for at
konsultere lovkommissionens fortolkning,
nærmere betegnet deres udtalelse om
emnet:
www.bridge.dk/lov/ak/udg/lku-21.htm
Men min anbefaling er at man læser
nedenstående,
ikke
komplette,
eksempler, for at danne sig et overblik,
og så ellers har tillid turneringslederen.
Grundprincipper:
Grundprincippet er, at såfremt den
oprindelige melding udelukker mere end
”få hænder” man kan have med den nye
melding, så er det ikke en tilsvarende
melding. Man kan også stille det op
skematisk:
Den nye melding
er mindre præcis
end
den
oprindelige
melding
Den nye melding
er ca. så præcis
eller mere præcis
end
den
oprindelige
melding

Meldingen er ikke
en
tilsvarende
melding

Meldingen er en
tilsvarende
melding

Eksempler på tilsvarende, og ikketilsvarende meldinger
Eks. 1:
Du åbner med 1♦ der viser 4+, men det
var modstandernes tur. Da det bliver din
tur, er der åbnet med 1♥ foran dig. Du
vælger at doble. Men 1♦-meldingen
udelukker en masse hænder man kan
have når man dobler 1♥. Det kan fx være
stærke hænder med kort ruder og
stærke jævne hænder. Så D er det ikke
en tilsvarende melding.
Eks.2:
Makker åbner med 1♣ og du svarer 1♥.
Desværre havde mellemhånden ikke
meldt, og han vælger at melde 1♠. Du
negativ-dobler.
1♥-meldingen udelukker (stort set) ingen
hænder, som du kan have med
doblingen,
så
meldingen
er
en
tilsvarende melding.
Eks. 3:
Du åbner med pas, men det var makkers
tur. Makker åbner med 1♠ og du melder
1ut. Meldingen pas udelukker godt nok
enkelte
svage
2-åbninger,
men
derudover vil alle hænder der svarer 1ut
have åbnet med pas. Meldingen er derfor
en tilsvarende melding.
Eks. 4:
Du åbner med 1♥, men det er ikke din
tur. Da det bliver din tur, er der åbnet
med 1♣ foran dig. Du melder 1♥ ind.
Normalt vil man betragte en indmelding,
der afgives i stedet for en åbning, som
en tilsvarende melding, da de begge
typisk viser noget styrke og længde i den
meldte farve,
Turneringslederen vil dog altid lige
overveje sagen. Spiller man fx med at
man dobler alle åbningsmeldinger med
12-13 hp eller flere, så vil 1♥indmeldingen benægte en åbningshånd,
hvor 1♥-åbningen ville have vist en
åbningshånd. Så i det tilfælde er det
ikke en tilsvarende melding.
Det sidste eksempel kan være lidt
uoverskueligt,
så
spørg
turneringslederen, hvis det bliver
aktuelt.

Hvad nu hvis du får noget ud af det
alligevel?
Turneringslederen har stadig, i alle sager
om melding udenfor tur, mulighed for at
justere scoren, hvis det viser sig at
modstanderne kan være skadet af de
oplysninger de havde, men ikke burde
have haft.
Lad os tage eksempel 3. Efter
indledningen (inkl. meldingen udenfor
tur) balancerer modstanderne og ender i
en klørkontrakt. I modspillet ved din
makker nu, at du ikke kan have en svag
2-åbning i hjerter. Hvis det hjælper ham
i modspillet, kan turneringslederen
justere scoren.

U 16 i VINOBLE OPEN
Af Charles

KISS
Keep it simple sweety.
The Beauties and The Beast har trænet
på BBO hver mandag aften.

U 16: Brutto truppen.
U 16 har trænet særdeles flittigt i
foråret med henblik på deltagelsen ved
VM i Kina til august. Torsdag flyver
holdet til det åbne Junior EM i Kroatien,
men de deltager naturligvis i Vinoble
Open mandag og tirsdag.
Daniel og Aron spiller på hold med Sarah
Henriksen og Georg Würtz (De Onde
Vingummibamser)

Aktuelt var de 12 stik, men det gav
faktisk ren middel. Spillet lige før så
således ud:

Amalie og Clara spiller på hold med Morten
Bune og fru Pia (Pølles Køkken 3).
Leah og Frederikke spiller på hold med
Susanne Buus Thomsen og Jan EDB Nielsen
(The Beauties and The Beast).
To af U 16s mest populære konventioner.

SMS
Støt med støtte, hvis der er plads!

3 var inviterende med sparstøtte. 11
stik (450). Fotos Frederikke og Leah.

4ut = begge minor. Leah og Frederikke
indledte med to stik efter K ud. 400, gav
lidt over middel til Sanne og Jan.
Kabalen gik op 
Jan
EDB
var
forbi
Idrætscentret for at følge
de intense forberedelser,
men da han skrev på FB,
at IT folkene tastede og
lagde ”kabaler” fik BIO
mokkaen i den gale hals.
BIO fandt dog ud af, at
der stod KABLER 
og heldigvis er kabalerne
jo gået op, og Festivalen er i gang!

U16 landsholdet på vej til VM i Kina – første stop er
Vinoble Open (af: Jan Nielsen)
I juli sidste år ved Junior EM i Samorin i
Slovakiet blev det danske U16 landshold
nummer syv. Top 6 kvalificerede sig
automatisk til VM, så der var ret naturligt ikke
den bedste stemning i truppen ved
afslutningsceremonien. Men kaptajn Morten
Bune var nu ret optimistisk med hensyn til
VM-deltagelse. Det er nemlig sådan, at der til
VM er kvalificeret 22 hold i alt fra de
forskellige zoner bridge er delt op i på
verdensplan. Det er sådan, at er der bare ét
hold fra en af disse zoner, der vælger at melde
afbud til VM (f.eks. på grund af økonomi) så vil
det være Europa, der har den første
reserveplads. Historisk set har nummer 7 ved
Junior EM derfor ret ofte fået en VM-billet
alligevel.
Projektstart august 2017
Med dét i mente, så samlede Morten Bune og
Morten Bilde de unge mennesker, der kunne
være med til et sådant VM i august 2017 med
henblik på at lave en plan for, hvordan
Danmark bedst muligt kunne forberede sig til
Junior VM i 2018.
Der var i første omgang et lille problem,
nemlig at Andreas Rolf-Larsen, der havde
spillet på holdet i Samorin ville være for
gammel til at spille på U16 holdet i 2018, så
man stod reelt med 2,5 par: Frederikke
Altenburg – Leah Thrane, Daniel Tylvad – Aron
Tylvad og så Christian Lahrmann.
Der kom to ekstra par med i truppen i august
2017, nemlig Clara Brun – Amalie Bune og
Sarah Henriksen – Georg Würtz. Christian
Lahrmann valgte at melde fra til projektet, da
han hellere ville satse på U21 og U26 bridge
med en ny makker. Dermed var der fire par i
bruttotruppen til Junior VM. Der blev iværksat
et ret ambitiøst projekt med træningssamlinger, læsning af bridgebøger, spil på
internettet osv. I foråret 2018 blev Jan Nielsen
koblet på projektet som coach og sammen

med Morten Bune blev arbejdet i foråret 2018
intensiveret.
Udtagelsen af holdet
Holdet til Junior VM skulle jo udtages, og der
var fire par blandt hvem de tre par, der skulle
til VM skulle vælges. Der blev spillet nogle
træningskampe på BBO, der havde jo været
intenst arbejdet med mange ting i efteråret
2017, og 1. april 2018 blev det besluttet, at de
tre par til VM er: Daniel-Aron, Frederikke-Leah
og Amalie-Clara. Det sidste par Sarah-Georg
blev reserver, og det blev gjort klart for alle tre
udtagne par, at blev der slækket på indsatsen,
så ville deres VM-plads blive tildelt SarahGeorg i stedet.
World Bridge Federation etablerede en World
Online træningsturnering for U16 landshold,
og her blev der spillet syv indledende kampe i
løbet af april-maj måned. Den intensive
træning fra august 2017 og indtil da så ud til at
have virket, da Danmark vandt fem kampe og
kun tabte to meget knebent (til Kina og
Frankrig, der begge er blandt de største
favoritter til VM-titlen). Kvartfinalen mod USA
blev desværre endestationen for de unge
danskere, men læringen af, at træerne ikke
vokser ind i himlen af sig selv, vil være meget
vigtig for fremtiden.
En kort præsentation af holdet
Fælles for dem alle er at deres første rigtige
turnering var DM i Skolebridge i januar 2017.
Det var en flok næsten nybegyndere, der gik i
krig den dag, men alle havde en fantastisk
oplevelse, lige hvad vi håbede på. Som så ofte,
så udvikler de unge spillere sig meget hurtigt,
især hvis de arbejder hårdt og derfor er de
gode oplevelser med turneringer som denne
utroligt vigtige.
Daniel Tylvad: 13 år gammel og fra
Nordjylland. Har fået bridgen ind med
modermælken (Melanie og Kristian Tylvad er
forældrene) og allerede nu falder det naturligt

for Daniel at snakke om skviser og slutspil når
vi gennemgår spilføringer ved træningssamlingerne.
Aron Tylvad: 11 år gammel, også fra
Nordjylland, da han nemlig er Daniels lillebror.
Aron har det fantastiske ungdommelige
livssyn, der bl.a. kommer til udtryk ved
træningssamlingerne. En af Arons mest
kendte bemærkninger faldt første gang på en
samling i Odense i marts, hvor han i et spil
havde udvist en meldeglæde sjældent set før.
Da kaptajn og coach lige ville høre om
begrundelse
for
meldingerne
faldt
kongebemærkningen: ”Der er slem i alle spil
☺”.

Bune og Søren Bune, der begge har spillet
mange kampe på danske juniorlandshold
gennem de sidste år, ja så må man sige, at der
er faldet lidt af på lillesøster Amalie ☺.
Makkerskabet med Clara har virkeligt rykket,
og det er sket ved mange timers træning på
internettet samt ved en del weekender i
hinandens selskab i Greve, når Clara kommer
på besøg.
Det er disse seks, der skal forsvare de danske
farver ved Junior VM i Wujiang i Kina fra den
8. til den 15. august 2018. GO DANMARK!

U16 landsholdet til Junior VM

Frederikke Altenburg: 15 år gammel og fra
Skjern. Frederikke er en af de få i truppen, der
til daglig spiller i en rigtig bridgeklub. I
meldetræningen frem mod VM har Frederikke
været særlig glad for kendskabet til SMS og
KISS – lige noget for Frederikke ☺.
Leah Thrane: 14 år gammel og bosat i Kolding.
Leah har spillet sammen med Frederikke
gennem snart nogle år, og sammen har de
vundet en del medaljer ved såvel DM som NM.
Leah har også været glad for SMS og KISS, og
det bliver brugt flittigt når der bliver
diskuteret meldeforløb med coachen. Hvad er
så lige SMS og KISS, jo dét kan du læse om i
”Charles spiller op” andetsteds i denne
bulletin.
Clara Brun: 15 år gammel og bosat i
Bramming. Clara spiller fast i klub sammen
med sin farfar Kaj Brun, der er en klublegende
i Bramming Bridgeklub. Sammen med Amalie
har hun måske været dét par i bruttotruppen,
der har udviklet sig mest det seneste år. Det
er sket gennem hårdt arbejde, hvor også DSB
og Flixbus har nydt godt af Clara fordi …
Amalie Bune: 14 år gammel og bosat i Greve.
Når man har større søskende som Sophie

Fra venstre: Aron Tylvad, Daniel Tylvad, Frederikke
Altenburg, Leah Thrane, Clara Brun og Amalie Bune.
De to ”små” voksne i billedet er til venstre Jan
Nielsen og til højre Morten Bune.

I mandagens og tirsdagens Vinoble Open vil
alle fire par fra Bruttotruppen spille med –
måske møder du dem. Pas på, de er små, men
kan være livsfarlige ☺.

Varer

Normalpris

Festivalpris

Kortmapper 1-8

Kr. 110

Kr. 70

Kortmapper 17-32

Kr. 200

Kr. 100

Kortmapper 17-24/25-32

Kr. 110

Kr. 60

Minihæfter

Kr. 50

Kr. 25

Spil og modspil fra A til Z

Kr. 98

Kr. 50

Udspillet

Kr. 100

Kr. 45

25 Konventioner

Kr. 180

Kr. 150

Hvordan eksperterne ...

Kr. 190

Kr. 150

Lovene

Kr. 100

4 meldekasser

kr. 240

Kr. 200

4 træmeldekasser

Kr. 550

Kr. 350

Spillekort 1/8/12 stk.

Kr. 20/136/192

Kortholder

Kr. 100

Kr. 80

2 kuglepenne

kr. 59

Kr. 50

Taskehænger

Kr. 59

Kr. 50

Chokolade 1/10 stk.

Kr. 5/30

Kig forbi Informationen og lad dig friste!

Sideturneringer
Bronze
3 Åben
1.
2.
3.

30
par
M. Wegestål-H.I.Magnusson
Nis
Rasmussen.Bjarne
J.
Nissen
Espen Østli-Sv.Otto Åsman

Bronze
3: +28
1.

131
114
86

30
par
Helle
Jacobsen-Lone
Rungholm
Ole og Lisbeth Wagener
Vanda
Nordström-A.
Johansson

130

Bronze
4 Åben

Børsen
Svendborgsund

65
par

1.
2.

Peter Fredin – Gary Gottlieb
Preben
Taasti–Ture
Rademacher
O.Svensson-Sigurd
Frydenlund

314
280

Bronze
4: +28

Børsen
Svendborgsund

44
par

1.
2.
3.

Eva og Niels Jørgen Korsholm
Lene Roed – Irene Jensen
Jonna
Mailer-Karen
m.
Sørensen

150
132
125

2.
3.

3.

97
77

272

Enkeltmandsturnering
I år bliver det for første gang muligt at spille
med i en enkeltmandsturnering på festivalen. Den bliver spillet tirsdag aften kl. 19 –
og kræver mange forberedelser, så derfor er
der sat en sidste frist for tilmelding tirsdag kl.
15.
Enkeltmandsturneringen er et eksperiment og
er aldrig set tidligere i festivalregi.
Turneringens format bliver afgjort af antal
tilmeldte. Hvis der kun melder sig meget få
spillere, bliver der spillet i én række, men
hvis mulig bliver spillerne fordelt i flere
grupper efter handicap.

Varm mad i Cafeen
Du kan nyde et varmt måltid i
idrætshallen eller på første sal
i SG-huset. Billetter købes i
Informationen. Pris 130 kr. og
inkluderer også en øl, sodavand
eller et glas vin.
I dag får du:
gammeldags kalvesteg med nye
kartofler, bønnesalat og sauce.

Bridge+More kurser
Bridge+More – de små skildpadder nogle har set i Bridge/Golf og som blandt andet skal
anvendes i DM for Damepar – vinder mere og mere udbredelse til såvel privat som til
klubbrug. Bliv inspireret til hvordan du kan anvende Bridge+More i klubben eller til
undervisning – og ikke mindst i samarbejde med BridgeCentral.
Morten Bilde og John Norris giver mandag en introduktion til, hvordan Bridge+More kan
anvendes i klubben. Tirsdag går de skridtet videre til den mere avancerede anvendelse –
for turneringsledere, der allerede har prøvet at anvende Bridge+More i klubben eller
som bare er blevet så inspirerede på mandagens kurser, at de straks vil vide mere.
Praktisk:
Sted: Vandkanten (1. sal over svømmehallen)
Tid:
•
•

Introduktion mandag 10 – 13 eller 14 – 17
Avanceret brug tirsdag 10 – 15.

Pris: Gratis
Tilmelding: I informationen. Du er også velkommen til at møde op uden tilmelding, men
der er plads til maks. 32 deltagere og den 33. fremmødende kan derfor risikere at blive
afvist ☹

Dagens fif
Udenfor zonen i par – så kæmp!
Men hvem er det, der skal være udenfor zonen?

af Ole Berg
Den bedste zonestilling
Det er børnelærdom for de fleste, at den
zonestilling hvor man skal give den mest gas
med spærremeldinger og offermeldinger, er
alene udenfor zonen.
Hvad færre ved er, at når:
-

Det er parturnering
Der konkurreres om kontrakten på
lavt niveau

Et par eksempler:
8
V/Ingen

KB6
K653
E865
84

Skal man være ivrigst til at konkurrere, når
alle er udenfor zonen.
Det er godt selv at være udenfor zonen
Det giver næsten sig selv, hvis man får
overmeldt og går ned, så koster beterne kun
50 pr. stk, og selv med to beter og
-100 kan man nemt få et godt resultat.
Så det at man selv er udenfor zonen, taler
for at melde videre i tvivlstilfælde.
Det er skidt at modstanderne er udenfor
zonen
Modstanderne har den samme fordel som os;
hvis de går en bet eller to, så koster det ikke
noget særligt, og de kan nemt få et godt
resultat.
Er modstanderne derimod i zonen, og vælger
man at spille imod, så har man dog chancen
for et godt resultat, hvis man tager 2 beter
og dermed +200.
Selv hvis man kun får en bet, og dermed
+100, kan det stadig give en OK score, hvis
man selv kun har 1ut eller 2 i minor i
kortene. Begge giver jo kun +90.
Så det at modstanderne er udenfor zonen,
taler for at melde videre i tvivlstilfælde.

DT984
Antal Res Point
DB7
1 180 14
B97
1 170 12
K3
1 150 10
53
5 140 4
E942
1 100 -2
D2
1
80 -4
DT965
1
50 -6
E72
1
0 -8
T8
1 -50 -10
KT43
1 -110 -12
EB72
1 -140 -14

Spillet er fra Bronze 3.
Som det ses har de NS-par der valgte
modspillet ikke klaret sig så godt. Et enkelt
par har taget 2 beter og fået +100, hvilket
gav -2. Havde modstanderne været i zonen
havde 2 beter givet +200 og en ren top. Så
det at modstanderne ikke var i zonen,
gjorde at det var bedre at melde videre
frem for at spille imod.

11
S/Ingen

D93
DBT
D964
762

ET762
Antal Res Point
E97
1
800 12
T8
1
420 10
D95
2
170 7
KB4
1
150 4
85
5
140 -2
KB752
1 40/60 -3
ET3
1
110 -8
85
1
100 -10
K6432
1
50 -12
E3
KB84

Spillet er fra Sølv 1, og igen ses det, at
de par der, med modstanderne udenfor
zone, valgte at spille imod (typisk 3♦),
begge fik en forfærdelig score. Selv med
2 beter var det en næstbund.

DAGENS PROGRAM
Mandag d. 9. juli
10.00
10.30
10.30
12.00
19.00

–
–
–
–
–

16.45
18.00
15.00
22.00
23.30

Sølv parturnering
Begynderfestival
Citronen Bronze parturnering
VINOBLE Open
Bronze parturnering
(særlig begynderrække)

Resultater for DM Mixed par
A finale

Resultater for DM Mixed par
B-finale

Resultater Bridge/Golf
Slutstilling DM Bridge/Golf

