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Velkommen til
Danish Bridge
Festival 2007
Det er nu tredje år, Danish Bridge Festival afholdes.
Al begyndelse er svær, og vi har søgt at rette nogle af de skønhedsfejl, som
vi er blevet opmærksomme på det første par år. Det er min opfattelse, at
arrangørerne har gjort en kæmpe indsats for, at alle deltagere skal få nogle
hyggelige timer/dage omkring det grønne bord. Særlig velkommen og tak
til de mange hjælpere, som beredvilligt stiller tid og arbejdskraft til rådighed
for at I, kære bridgespillere, kan udøve det ædle spil i trygge omgivelser.
Lad festivalen blive en folkefest såvel ved som uden for de grønne borde.
Tal pænt til jeres makkere, og vær venlig over for modstanderne.
Vi vil gerne medvirke til at forbedre arrangementet, så hvis du har nogle
ideer til ændringer eller i øvrigt ønsker at fremsætte en konstruktiv kritik,
er du meget velkommen til at sende os et par ord herom pr. mail på:
vingsted2007@bridge.dk
Rigtig hjertelig velkommen
til årets bridgefestival

INDHOLD
Gratis bulletin
Schweitzer
Bridge/Golf
VIP-bridge
Program
Vinderspil 2006
De nød cigaren
Kellos dom
Med GPS
i Sverige
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Hej allesammen
af Peter Lund og Ib Lundby
Vil du bidrage til en god bulletin, så kom fluks
med et spil (gode/dårlige, sjove/triste, uheldige/
heldige) eller en sjov historie fra festivalen.
Har du et spil, er det lettest for os, hvis du på
forhånd på en lap papir skriver meldinger og spilføring samt navne på spillerne. Du finder en af
os ved bordene eller i bulletinrummet på 1.sal
over Bridgecafeen. Ellers aflever det til pigerne
i receptionen.
Rigtig god festival!

Så er vi her igen _ til den tredje udgave af Danish
Bridge Festival _ med en forsmag på den daglige bulletin (avis), der hver morgen vil blive lagt
frem til morgenmaden og i receptionen i forhallen. Og som du kan se nedenfor, har vi i år valgt,
at bulletinen skal være gratis _ og dertil kommer, at den ligesom tidligere bliver lagt på
www.bridge.dk, så hele bridge-Danmark kan
læse med over skulderen, og alle kan følge med,
selvom de ikke er her hele ugen.
Vi ser frem til en festival, der har bud til alle
bridgespillere og gæster, og som ud over det rent
sportslige giver god plads til sociale oplevelser,
både inden- og udendørs. Nyd bridgen, nyd makker og modstandere, nyd centret, nyd naturen og
nyd fællesskabet.
Der er ikke medaljer og mesterskaber til alle
deltagere, men alle skulle helst have en række
gode oplevelser med hjem. Det vil staben gøre
sit yderste for at hjælpe til med.

Peter og Ib

Støt dem, der støtter
dig og din sport

Gratis Bulletin til alle
Tidligere kostede bulletinen en flad 10’er, der gik
til juniorarbejdet _ ikke de store penge, men vi
håber at skaffe juniorerne penge på anden vis og
gør i år bulletinen gratis for deltagere og tilskuere. Vi vil nemlig gerne have, at alle læser med!
Hvis du som tak for bulletinen eller af andre
gode grunde vil donere et stort eller lille beløb
til juniorarbejdet, er du mere end velkommen _
tal med pigerne i receptionen.
Bulletinen trykkes i et passende oplag, men
lad den venligst ikke ligge og flyde, når du har
læst den _ tag den med, eller læg den, hvor du
tog den _ ved genbrug sparer vi på papiret.

Vi siger igen tak til alle sponsorer ved Danish
Bridge Festival. Indtil videre er der aftaler i hus
med følgende:
Jyllands-Posten er mediesponsor og sponserer
alle DM-finaler.
De Danske Spritfabrikker (Distillers) sponserer præmier til alle sideturneringer.
XP Digital sponserer Danish Open. Turneringen
hedder i år XP Digital Danish Open.
Vinoble er vinsponsor og sponsor for Vinoble
Open.
Schweitzer (grafisk kompetence) sponserer golf/bridge-arrangementet.
Hotel Jacob Gade er sponsor på sideturneringer.
Adobe Systems Danmark sponserer software
til Danmarks Bridgeforbund og diverse præmier.

Bulletinen er gratis, men lad den ikke ligge og flyde ...
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Kendte spiller bridge
i en god sags tjeneste
af Lars Schmidt
Bridge er for alle. Tykke som tynde, unge som
gamle, ukendte som kendte danskere.
Med det formål at samle penge ind til
Dansk Røde Kors spiller repræsentanter for
sidstnævnte kategori torsdag den 12. juli en
miniturnering som makkere med nogle af landets absolutte topspillere. Danmarks Bridgeforbund donerer 10.000 kr. til det gode formål.
Seks kendte danskere spiller under Danish Bridge
Festival 2007 en miniturnering sammen med seks
af landets bedste bridgespillere. Fhv. statsminister Poul Schlüter; kongehusets ceremonimester,
Chr. Eugen-Olsen; fhv. udenrigsminister MF Niels
Helveg Petersen og hustru, fhv. MF Kirsten Lee;
formand for Vækstfonden, tidl. direktør for ØK,
Michael Fiorini; og MF, formand for Folketingets sundhedsudvalg, Jørgen Winther, udgør de
kendte bridgespillere. Disse seks får fornøjelsen
af at spille om præmien på 10.000 kr. som makkere med Knud-Aage Boesgaard, Jens Auken,
Sabine Auken, Dorthe og Peter Schaltz samt Ib
Lundby.
Præmien doneres til Dansk Røde Kors!
Bridge med de kendte begynder kl.18 med
præsentation af spillerne _ de kendte såvel som
de gode! Derefter spilles bridge fra ca.18.15 med
to 10-minutters pauser undervejs.
Efter præmieoverrækkelsen er forhåbentlig
alle blevet en oplevelse rigere.
Ugler er velkomne!

Niels Helveg Petersen er klar til at indgå en ny
alliance ... ved bridgebordet ☺
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Medaljetagere i 2005 og 2006
2005
Åben par
1. Jens Auken_Nicolai Kampmann .................. 263
2. Mads Krøjgaard_Flemming Madsen ............ 211
3. Dirch Harries_Henrik Kruse Petersen .......... 170
Damepar
1. Ulla Koch_Anita Jensen ............................... 257
2. Helle Rasmussen_Leise Hemberg ................ 224
3. Els Witteveen_Marlene Kirstan .................... 208

2006

Mixed par
1. Dorthe Schaltz_Knud-Aage Boesgaard ........ 245
2. Anita Jensen_Villy Dam ............................... 227
3. Ulla Koch_Ulrik Zeeberg ............................. 215

Åben par
1. Erik Brok_Jørgen Pabst ................................ 210
2. Steen Møller_Peter Lund .............................. 208
3. Kristian Tylvad_Jens P. Pedersen .................. 160

Veteranpar
1. Leif Bøgh-Sørensen_Henning Nielsen ......... 472
2. Jens Otto Pedersen_Mogens Krone .............. 439
3. Georg Norris_Svend Jørgensen .................... 374

Damepar
1. Lene Scheibel_Pia Rasmussen ..................... 412
2. Susanne Thomsen_Helle Rasmussen ............ 372
3. Maria Rahelt_Christina Mortensen ............... 368

NM åben række
1. Norge ........................................................... 188
2. Sverige ......................................................... 182
3. Danmark ...................................................... 165

Mixed par
1. Dorte Schaltz_Knud-Aage Boesgaard .......... 299
2. Rikke Christiansen_Nils Mønsted ................ 245
3. Tina Ege_H.C.Nielsen .................................. 179

NM damerækken
1. Danmark-2 .................................................. 190
2. Finland ......................................................... 182
3. Danmark-1 .................................................. 179

Veteranpar
1. Leif Bøgh-Sørensen_Henning Nielsen ......... 378
2. Steen Jacobsen_Klavs Kierulff ..................... 372
3. Erik Hollbøll_Jakob Baden .......................... 303

NM juniorer
1. Sverige ......................................................... 205
2. Danmark-1 .................................................. 181
3. Norge ........................................................... 172

Vingsted Open
1. Michael Rübner ........................................... 224
2. René Schalburg ........................................... 181
3. Jelling .......................................................... 179

NBU-pokalen
1. Norge ............................................................... 8
2. Danmark .......................................................... 8
3. Finland ........................................................... 12

XP Danish Digital Open _ Finalen
Hulgaard_Norge ................................................... 93_58

Vingsted Open _ Finalen
Team PharmaService_Gudlangur Sveinsson ........ 97_54
Vingsted Open _ Bronzekampen
Tebbesens Jydekompagni_Bridgeministeriet ........ 52_51

XP Danish Digital Open _ Bronzekampen
Bridgeministeriet_PharmaService ...................... 105_89

To par præsterede at vinde i både 2005 og 2006, nemlig Dorthe Schaltz–Knud-Aage Boesgaard i mixed par
og Henning Nielsen–Leif Bøgh-Sørensen i veteranpar. Skal vi have et hattrick i år?
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Køb Morgenavisen Jyllands-Posten
i 6 måneder og få et gavekort til
Bridgeforlaget på kr. 300,-

KUN KR. 1.869,Nu kan De få leveret en verden af viden til døren hver dag og
samtidig få et gavekort til køb af bridgeartikler.
Bestiller De abonnement på Morgenavisen Jyllands-Posten i 6
måneder, kvitterer vi med et gavekort på kr. 300,- til køb hos
Bridgeforlaget.

Se mere på www.bridge.dk
Gælder kun for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund, der
ikke har haft abonnement på Jyllands-Posten de seneste 3
måneder.
God fornøjelse.

Hvis De vil vide mere
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Vinderspil fra 2006
af Peter Lund og Ib Lundby

Fredeligt stop i 3 ut. Brok fik <4 ud til damen,
og spillede >K til esset. Nord skiftede til #10,
og nu var Brok på hjemmebane. Han kunne tælle
11 topstik og havde sin spilleteori i orden. Han
spillede straks ¤5 til esset (Vienna Coup), tog
to topstik i ruder og derefter spar frem til denne
stilling:

Vi inviterer dig på en guidet rundtur i sidste
års festival, hvor du i pluk fra bulletinen skal
hilse på vinderne i hovedturneringerne.
Schweitzer Bridge/Golf
Erik Brok tog tre guldmedaljer med hjem i 2006:
åben par, XP Digital Open og Schweitzer Bridge/
Golf. Erik lavede ikke „hole in one“ på golfbanen, men ved bridgebordet noget, der lignede:
et Vienna Coup med efterfølgende skvis i dette
spil:

#
¤
>
<
#
¤
>
<

Øst / Ø-V
#
¤
>
<
#
¤
>
<

72
E83
B965
EK75

EKDB9
D 10 5
KD2
D3

ØST

pas
pas

9
D 10
_
3

_
K
_
B96

Da Brok spillede #9, var Syd fanget. Han kastede ¤K, og ¤D blev Broks 12. stik.
Mads Krøjgaard_Otto Dahl havde større ambitioner. De meldte 6 ut og fik også <4 ud til
damen. >K holdt det næste stik, hvorefter Nord
stak >D med esset _ og spillede <8 igen. Det
brød skvisen mod Syd og én ned!
Hvis du ser dybere i spillet, kunne Otto Dahl
også have vundet 12 stik, men det kræver en
special-variant. Truslen mod Syd _ i hjerter _
skal overføres til Nord! Inde på <K skal man
spille #2 til #B og fortsætte med ¤D! Syd må
dække med ¤K, og nu er Nord alene om at holde
de røde farver! Spilfører tager <E og alle sine
stik i spar _ og Nord er fanget!
Kontrakten er faktisk altid oplagt uanset udog modspil.

SYD

Erik
Brok

1#
3ut

#
¤
>
<
μ

#
¤
>
<

853
K62
73
B9642

NORD

Søren
Frandsen

2<
pas

#
¤
>
<
μ

#
¤
>
<
VEST

10 6 4
B974
E 10 8 4
10 8

_
_
9
EK7

_
B9
10
10

pas
pas

Schweitzer hejste flaget for golfvinderne
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Danish Open
Hulgaards hold var flyvende fra start til mål. Her
er et af spillene fra finalen mod Norge:
Vest / Alle
#E876
¤B987
>83
< E 10 8
# K D 10 4 2
# B3
¤ D32
¤ EK65
> 64
μ
> B9
< D93
< B7642
#95
¤ 10 4
> E K D 10 7 5 2
<K5

Gavepakker til damevinderne

Damepar
Lene Scheibel og Pia Rasmussen var længe helt
dominerende i damefinalen, men Susanne Thomsen og Helle Rasmussen ville ikke overgive sig,
og i runde 40 gik de fynske damer i front.
De fik opbygget et forspring på 60, men i det
indbyrdes opgør forsvandt det hele. +/÷35 gav
Lene og Pia føringen tilbage med 10. Denne gang
holdt sjællænderne fast og henviste Susanne og
Helle til sølvet.
Et af spillene i den indbyrdes afgørende runde:
Nord / Ingen
# B 10
¤ 10 8 5 3 2
> 643
< DB2
# 62
# E854
¤9
¤ KD7
> E K 10 9 8 μ
> D52
< 10 9 6 5 4
< E83
# KD973
¤ EB64
> B7
< K7
VEST

NORD

ØST

SYD

Sanne

Pia

Helle

Lene

2<
pas

pas
pas
pas

1<
pas
pas

1#
2¤

VEST

NORD

ØST

SYD

Geir
Bakka

Lida
Hulgaard

Tom
Høiland

Johs.
Hulgaard

pas
pas
1<
2>
D
2ut
pas
3ut
pas
pas
pas
Udspil: <2.
10 lette stik og 630 til Hulgaard.
VEST

NORD

ØST

SYD

Erik
Brok

Nils
Kvangraven

Jørgen
Pabst

Helge
Stornes

pas
pas
1¤
3>
D?
pas
4<
pas
4¤
pas
pas
pas
Her „slutspillede“ Erik Brok sin makker i meldingerne. Da han havde passet i forhånd, kunne
han vel have meldt 3#. Jørgen Pabst måtte tage
ud i 4<, og så landede ØV i en meget dårlig 4¤.
Heldigvis for Pabst fandt nordmændene ikke
ud af, at spillet tilhørte dem. Tre ned udoblet _
÷300 _ udløste en uventet gevinst på 8 imp.
I den anden kamp blev der ved begge borde
spillet 3ut med 10 stik.

Udspil: >E.
ØV overgav sig for tidligt, men problemet for
Vest var, at makkers åbning kun lovede doubleton i klør. Måske kunne Øst have kæmpet videre
med en oplysningsdobling.
Modspillet indledte med tre gange ruder, hvor
Syd trumfede. #3 til #B og derpå ¤2, hvor Øst
gik imellem med ¤D til esset _ 8 stik og 110.

Hulgaard var flyvende
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Veteranpar
Henning Nielsen_Leif Bøgh-Sørensen sejrede i
2005 og gentog kunststykket året efter. Her scorer parret en delt top:
Vest / Ingen
#
¤
>
<
#
¤
>
<

VEST

Dorthe overlod spillet til formanden

B863
10 9 6
KB654
9
μ
#
¤
>
<

VEST

EKD94
E8
E83
EK3
#
¤
>
<

10 7
732
97
DB8765

52
KDB54
D 10 2
10 4 2

NORD

ØST

SYD

Christina Knud-Aage Michael
Mortensen Boesgaard Askgaard

Dorthe
Schaltz

2<
2#
4ut
6ut

2>
3¤
5<
pas

pas
pas
pas
pas

pas
pas
pas
pas

_
D98762
10 9 6 2
10 8 6

ED542
B43
8
EB73

NORD

ØST

SYD

Leif BøghSørensen

1>
pas
2¤
2#
pas
3>
3#?
D
4¤
4#
5¤?
pas
pas
D
pas
pas
pas
2¤ lovede 0_6 med 6-farve _ et løfte, der var
dækning for!
Så overtog veteranmestrene banen _ troede
de! Fessor udtrykte med fjendens farve udgangsinteresse, men dette gav Øst blod på tanden til
en overmelding i Syds sparfarve _ renoncevisende? Vest var presset i 4¤, og Bøghs dobling af 3# fik Nielsen til at prøve 4#.
Den udgang stod til cirka to beter _ og Vest
ville naturligvis gerne have haft en chance for at
give sin mening til kende! Men nok engang viste Øst makkerens dømmekraft mistillid ved at
lægge hovedet på blokken i 5¤.
Der kom ruderstart til esset, og i næste stik
tabte ¤10 til Syds bonde. På <E kaldte Nord,

Nord / N-S

#
¤
>
<

#
¤
>
<
μ

Henning
Nielsen

Mixed par
Dorthe Schaltz_Knud-Aage Boesgaard gentog
mixedsejren fra 2005, men det kneb lidt undervejs. Her drejede lykkehjulet dog den rigtige vej:
#
¤
>
<

K B 10 9
K 10
EDB743
K
#
¤
>
<

8763
E5
K5
D9542

Udspil: <D.
Efter udspillet tog det ikke Knud-Aage Boesgaard mange sekunder at skrabe 12 stik sammen.
Han rejste den femte spar: 1440 og +13, da kun
7 par havde meldt 6ut. Efter spillet gik diskussionen på slemmens muligheder med udspil i
ruder.
„Så falder jeg fra og vinder på en skvis mod
Christina“, trøstede Lykkehjulet.
Aktuelt er det endnu lettere. Med udspil af
>9 kan Nord blot rejse det tolvte stik i ruder!

Igen guld til „Fessor“ og Bøgh
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og Syd adlød med mere klør, trumfet på bordet.
Resultatet blev, at spilfører mistede to stik i trumf,
to i klør og >K: Tre ned til 500 og +22 til N-S
med +/÷23 som top/bund.
„Spil dog trumf, når jeg kalder i klør“, kom
det fra Fessor i nord. Med klørkaldet fortalte han,
at han havde klørværdier, som kunne komme til
deres ret, når bordets ¤K var fjernet.
Fire beter havde givet +23, og et mesterskab
er før afgjort på et sølle matchpoint.
Morale: Hvis du ønsker et langt og lykkeligt
bridgeliv, så spær fuldt ud straks, og hold så mund
i stedet for som her uprovokeret at melde to gange
mere.
Åben par
Mens resten af feltet endnu ikke havde fået gnedet søvnen ud af øjnene, tog Erik Brok hul på
søndag morgen på fortryllende vis med dette spil,
der er sakset fra Jyllands-Posten.
Villy Dam fortæller om spillet:
Vest / Ingen
# K 10 9 8 4
¤ K84
> ED
< 876
# B75
# 63
¤ DB9763
¤_
> B 10 7
μ
> 9542
<4
< K D B 10 9 5 3
# ED2
¤ E 10 5 2
> K863
< E2
VEST

NORD

ØST

SYD

H.C.
Graversen

Jørgen
Pabst

Poul
Clemmensen

Erik
Brok

3<
D

6#
pas

2> 1
pas
pas

2¤ 2
pas
pas

Pabst takkede pænt konkurrenter og arrangører
(Det er det nærmeste, vi tør komme på Ekstra Bladets
side-9-piger. Husarer henvises til glimtet på forsiden)

Vests åbning og Østs dobling afslørede 6_0-sitsen i hjerter. At Vest ikke fulgte udspilsanvisningen (Lightnerdobling), men resolut servede i
klør, fik Brok til at tro på singleton klør vestpå.
Med 5+2+3+1 stik oppefra skulle Syd have
det tolvte stik på en klørtrumfning hjemme. Men
Vest måtte ikke stikke sig ind og spille hjerter til
trumf. Vest måtte heller ikke få lov til at trumfe
over i klør. Endelig måtte Øst ikke komme ind
og spille en tredje gang trumf.
Hjemgang krævede en speciel sits, som Brok
satsede på: <E, #E, spar til 10’eren og en klør
til Øst. Nu var modspillet sat skakmat.
Tindrende flot!
Vest har vist seks hjerter og en klør. Hvis hans
fordeling i spar og ruder er 3_3 eller 4_2, skal
man spille som Brok (med 3_3 kan man dog alternativt vinde på et hjerterslutspil af Vest). Har
han 2_4-fordeling i spar og ruder, vinder man på
en rød skvis af Vest (afgiver et klørstik til Øst).
Med modstandere, der slavisk markerer
længde, bør man derfor spille ruder i stik 2 og 3.
Fjendens længdemarkering giver spilleplanen.

1. Multi, typisk svag med 6-farve i major.
2. Mindst fire spar (Voigts forsvar).

Udspil: <4!
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Kort & Godt – Stort & Småt
Det er ingen joke

Vinsmagning
Ligesom sidste år vil Vinoble arrangere
vinsmagning. Tidspunkt: Tirsdag kl. 18_19.

Adobe Systems Danmark
har sponseret software til
Dansk Bridge og DBF

Organisation
En masse mere eller mindre frivillige vil sørge
for, at Danish Bridge Festival 2007 bliver en
succes, og mange af dem har længe været i
gang med forberedelserne.
Festivalansvar: Per Egelund, Henning Jensen.
Information: Inge Keith Hansen, Birgitte
Stoltze, Peter Jacobsen, Ellen Nielsen.
Turneringsansvar: Tonny Hessel (hold), Tage
Hansen, Carl Erik Engelbrechten (sideturneringer), Ole Vinberg Larsen (DM-finaler), Søren
Fischer (Bridge-Golf).
Turneringskoordinator: Lars Andersen.
Turneringsledere: Jeppe G Knappe (ansvarlig),
Ole Vinberg Larsen, Lars Andersen, Jacob
Duschek, Stephan Magnusson, Bo Lennart
Grähs, Peter Kraunsøe, Tonny Hessel, Arne
Mikkelsen.
Appelkomite: DBF’s appelkomite v/ Jens Brix
Christiansen.
Kortlægning: Preben Boysen (ansvarlig),
Kirsten Boysen, Bo Ulrik Munch, Kirsten
Munch, Peder Nørgaard, Bent Petersen, Svend
Gjerløv, Hanne Gjerløv, Otto B. Andersen.
Resultatservice: Lars Andersen (ansvarlig),
Tomas Brenning, Ulla Tradsborg, Annalise
Thorsen, Karl Bo Jensen, Henrik Kristensen,
Tove Andersen, Jonna Laursen, Kristian Ravn
Tylvad.
Bulletin: Ib Lundby (ansvarlig), Peter Lund,
Lars Schmidt.
IT: Thomas Binder, Kristian Ravn Tylvad.
Rama: Jens Ole Jensen / SWAN.
Presse: Lars Schmidt (ansvarlig), Nadia Koch.
Øvrige aktiviteter: Henning Jensen (ansvarlig),
Flemming Jørgensen.
Bridge-Cafeen: Birte Nicolaisen (ansvarlig),
Anne Lise Christiansen, Hanne Christensen,
Steen Løvgreen, Louise Godtfredsen, Jytte
Egelund.
Økonomi: Henning Jensen, Birgitte Stoltze.

Lodtrækning om Photoshop
Hver dag trækkes lod om Adobe produkter
blandt de spillere, der deltager i dagens åbne
bronzeturneringer:
Adobe Photoshop Elements 5.0
(værdi 750 kr)
Hver anden dag vil præmien tillige inkludere:
Adobe Premiere Elements 3.0
(værdi 1160 kr.)
Vinderne offentliggøres i næste dags bulletin.

Nyt udefra
Som i 2006 vil Lars Schmidt,
der er webmaster for
www.bridge.dk, hjælpe til med
den daglige bulletin. Lars
tager sig bl.a. af alle de
officielle meddelelser og
redigerer spalten Nyt udefra.

Restauranten
Der er morgenmad i restauranten hver dag
kl.7.30_10.00. Køkkenet lukker kl.21.30.
Se menuopslag.

Bridge-Cafeen
Bridge-Cafeen har åbent lørdag d. 7.juli til og
med søndag d. 15.juli hver dag kl.9_23.30 _
d. 7. juli åbnes dog først kl.13, mens cafeen
torsdag lukker kl.18.30 og sidste søndag kl. 18.
I cafeen kan du købe salater, sandwiches,
smørrebrød, slik, kager, drikkevarer mv.
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Festival-program
(sideaktiviteter med kursiv-skrift)
Fredag den 6. juli
19.00_23.00 Schweitzer Bridge-Golf (bridge)
Lørdag den 7. juli
08.00_14.00 Schweitzer Bridge-Golf (golf)
13.00_22.45 DM mixed par
13.15_17.15 Bronzepar 1
15.30_22.15 Sølvpar 1
19.00_23.00 Schweitzer Bridge-Golf (bridge)
19.00_22.45 Bronzepar 2
Søndag den 8. juli
08.00_14.30 Schweitzer Bridge-Golf (golf)
10.00_19.00 DM mixed par
10.30_14.30 Bronzepar 3
14.30_15.15 Sudoku
15.30_22.10 Sølvpar 2
19.00_22.45 Bronzepar 4A og 4B
Mandag den 9. juli
10.00_22.00 XP Digital Danish Open 1
10.00_18.15 Guldpar 1
10.30_14.30 Bronzepar 5
11.00_18.00 DM damepar
12.45_22.00 Vinoble Open
15.30_22.15 Sølvpar 3
19.00_22.45 Bronzepar 6A og 6B
Tirsdag den 10. juli
10.00_23.15 XP Digital Danish Open 1
10.00_18.45 Vinoble Open
10.00_17.15 DM damepar
10.30_14.30 Bronzepar 7
10.30_18.30 Kursus: BridgeCentral
14.30_15.15 Sudoku
15.30_22.15 Sølvparturnering 4
18.00_19.00 Vinoble vinsmagning
19.00_22.45 Bronzepar 8A og 8B
23.00_02.30 Midnatsbridge (Bronzepar 9)
Onsdag den 11. juli
10.00_18.15 Guldpar 2
10.30_14.30 Bronzepar 10
10.30_18.30 Kursus: BridgeCentral
11.00_18.00 DM veteranpar
13.00_17.00 XP Digital Danish Open 2
15.30_22.15 Sølvpar 5
18.30_22.00 XP Digital Danish Open 3
19.00_22.45 Bronzepar 11A og 11B
Torsdag den 12. juli
09.30_12.40 XP Digital Danish Open 4
10.00_17.15 DM veteranpar

10.00_18.15 Guldpar 3
10.30_14.30 Bronzepar 12
11.00_17.45 Sølvpar 6
14.00_21.00 XP Digital Danish Open 5
15.00_18.45 Bronzepar 13A og 13B
18.00_21.00 Bridge med de kendte
Fredag den 13. juli
10.30_14.30 Bronzepar 14
14.30_15.15 Sudoku
15.30_22.15 Sølvpar 7
16.00_22.45 DM åben par
19.00_22.45 Bronzepar 15A og 15B
Lørdag den 14. juli
10.00_20.30 DM åben par
10.00_18.00 Guldpar 4
10.30_14.30 Bronzepar 16
15.30_22.15 Sølvpar 8
19.00_22.45 Bronzepar 17A og 17B
21.00_23.00 Poker
Søndag den 15. juli
10.00_18.10 DM åben par
10.30_14.30 Bronzepar 18
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Kellos benhårde TL-dom
af Ib Lundby
takseres til 82% til os. Stjernemodstanderne ser
dog bare dette som et enkelt hændeligt uheld, så
vi fortsætter med næste spil.
Modstanderne melder genialt 3ut, der efter
et af vores sædvanlige ret tilfældige modspil
mærkeligt nok går en ned. Bridgematen siger
75% til os, og da pokerhajen nølende har godkendt dette, indser han, at slaget allerede nu er
tabt, og griber ud efter et af vores systemkort og
spiser det!
Af gode grunde siger han ikke så meget under det sidste spil (en flig af systemkortet stikker
ud af munden på ham), og stjernerne får så endelig et positivt spil (3ut med 10 stik), men slet
Du spiller en dybt seriøs bridgeturikke nok til at rette op på de to
nering, hvor vinderne bliver
foregående uretfærdigheder.
kronet som københavnsVi siger høfligt pænt tak for
mestre, da skandalen
spillet. Den islandske
pludselig indtræffer.
stjerne tager det pænt,
Du sætter dig ned til
mens pokerhajen tygger
sidste runde og er
lidt videre på svaret.
ude af stand til at
Vi sætter os ned til
fremlægge de to lovsidste runde og må
befalede systemkort,
selvfølgelig tilkalde
idet der runden før
den berømte turneer sket følgende:
ringsleder Kello for
Det skal nævnes,
at forklare ham om
at det er ca. 25 runder
vores problem med at
siden, kombattanterne
fremlægge to systemved bordet havde den
kort.
ringeste teoretiske chance
Han finder en meget
for at vinde KM, så
sjældent benyttet paragraf
Pokerhajen slikker sig om munden ...
stemningen er nok lettere
frem fra lovbogen
afslappet. Pokerhajen til
(§1430 xy-ut), der straffer
venstre for dig spiller med en vinfanatiker, der undertegnede med et personligt besøg efter turnævnt en passant er verdensberømt på Island. neringen, hvor han så som tillægsstraf drikker
Pokerhajen slikker sig om munden, da han ser alle mine øl og glad spenderer mine sparepenge
de to tosser, han nu skal møde, og siger så, at på netpoker.
hvis han får under middel mod to så ringe
Jeg tog selvfølgelig min retfærdige straf med
„bridge“-spillere, vil han æde vores systemkort! oprejst pande, men er da lidt nervøs for fremVi accepterer nødtvungent, idet vi ikke er helt over at stille op til den slags turneringer i det
sikre på, om det virkelig er lovligt, og da vi selv københavnske bridgemiljø.
vel højst kan blive hånet for vores ringe resultaHenrik Kruse Petersen
ter, hvilket vi alligevel er vant til.
Spil 1 kommer på bordet, og efter et særdeles
Sluk din mobiltelefon i spillelokalet!
fantasifuldt modspil vinder vi en håbløs 2ut, der

Det har ikke været lige nemt for alle at
kvalificere sig til DM-finalerne i Vingsted,
og mange meldte pas. Fra netbridge.dk har
jeg sakset dette fornøjelige indlæg fra en af
dem, der kiksede _ jeg kunne ganske enkelt
ikke dy mig for at gengive det her, selv om
det måske kan virke lidt indforstået.
Til ære for de uindviede kan jeg afsløre
rollefordelingen:
„Pokerhajen“: Jacob Juhl.
„Vinfanatikeren“: Stig Meno Farholt.
„Kello“: Kjeld Hansen, distrikt Kbh.
IL
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af Ib Lundby

De nød cigaren
i gamle dage

Der var engang en god cigar ... og den kunne
nydes hånd i hånd med, at man meldte og trillede en vanskelig 3ut hjem i varmen. Ja, det
var dengang, man ikke kendte til rygerestriktioner, og ofrene var de stakkels ikke-rygere.
I dag forbyder flere og flere klubber helt
enkelt rygning i spillelokalet, og det er helt i
orden _ især i lokaler med lavt til loftet, og
hvor der mangler udsugning. Alle vi, der talrige gange forgæves har prøvet at kvitte cigaretterne, må så melde og spille en tak hurtigere end resten af feltet, så vi kan nå at trække
lidt frisk luft udenfor.
Distrikter og forbund fulgte efter med rygeforbud, og i dag er rollerne byttet om. Det er
rygerne, der er ofrene _ på alle måder.
Men godt det samme, for uanset hvor skønt
det er med en smøg, må selv vi rygere erkende,
at et røgfrit spillelokale er at foretrække.
Her i Vingsted blev rygning indendøre sidste år stort set forbudt. Til gengæld lover man
os godt vejr, så vi slår to fluer med ét smæk,
hvis vi ryger ud(e). ☺
Fra en bog om canadierne Murray_Kehela
har jeg sakset dette afsnit, der fortæller lidt
om de såkaldt „gode, gamle dage“.
Cigaren var Murray og Kehelas kendingsmærke.
Nu til dags er bridgeturneringer ligesom skakturneringer for det meste røgfri, men i 60’erne
var rygningen årsag til mange bitre konflikter
mellem rygerne, som ønskede at bevare retten
til at ryge, og ikke-rygerne, der ville have ren
luft om bord.
Så var der den sportslige side af sagen. Hele
ritualet med at ryge kan bruges i kampen om „at
sidde på bordet“. Man kan bruge flere minutter

Murray og Kehela nød cigaren

på at få fat i cigarkassen, vælge en cigar, pakke
den ud, nyde synet og til sidst klippe spidsen af
den. Dernæst ser man sig om efter en tændstik
og stryger den, før man tænder sin cigar ordentligt _ en manøvre, hvor man drejer den rundt,
mens man pulser løs. Når så cigaren langt om
længe er tændt _ og det kan kræve flere forsøg _
skal man intenst nyde den første inhalering og
smagen, før man blæser røg ud over bordet og
koncentrerer sig om sit bridgeproblem.
Tilbage i OL 1964 skulle Murray og Kehela
spille mod Frankrig. Inden spillet begyndte, tog
Murray en af sine store cigarer frem og vendte
sig mod modstanderen til højre:
„Er det i orden, at jeg ryger?“
Det havde franskmanden intet imod, så Murray vente sig mod modstanderen til venstre med
samme spørgsmål _ og samme svar.
Så var det Kehelas tur. Han fandt en mindst
lige så stor cigar frem og gentog proceduren med
samme spørgsmål og samme svar.
Murray og Kehela så på hinanden, mumlede
„så kan det også være lige meget“ og lagde deres
cigarer ned, hvor de kom fra, hvorpå de gik i
gang med første spil.
En anekdote, der fortæller, hvilke midler der blev
taget i anvendelse i de såkaldt gode gamle dage.
Den går ikke med vor tids rygeforbud, men der
er heldigvis også en helt anden indstilling til det
„at sidde på bordet“. Er der ikke?
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Charles spiller op:

Ny/gammel bridgespiller
af Charles
Det er en kendt sag, at mange skakspillere helt
eller delvist skifter til bridge på et eller andet
tidspunkt.
Peter Gallmayer, Roskilde, var sammen med
visse andre for år tilbage en af mange lovende
skakspillere på Fyn. Hvor andre sadlede om i
tide og fik en masse hyggelige oplevelser, har
Peter først skiftet heste for 1½ år siden, men
selvom han kun akkurat er på den unge side af
veteranalderen, er det jo aldrig for sent at blive
klogere. ☺
Peter fortryder vist, at han ikke er kommet i
gang med den herlige bridgesport noget før, da
han erkender, at han mangler nogle tusinde spil i
kroppen.
Han går dog i vanlig stil op i det med liv og
sjæl, og når man mangler spilletræning, er det jo
oplagt at tage til DM-ugen i Vingstedcentret.
I sin første bridgesæson i 2006 deltog Peter i
samtlige bronze- og sølvturneringer i Vingsted,
og han har allerede booket i år.
De helt store resultater kommer nok først senere, men han har faktisk allerede gjort det godt.
Den største fjer i hatten kom i nyligt afholdte
„Spil med på landsholdet“, hvor det sammen med
makkeren Gerda Windelin blev til guld i torsdagsrækken, som spillede på hans fødselsdag den
8. marts. Der deltog 300 par, så det var et flot
resultat, der udløste ikke mindre end 3 guldpoint!
Peter figurerer p.t. som nr.350 på „Top-1000listen“.
I forbindelse med et sommerbesøg i hjembyen
O’ense har Peter inviteret pressen til et åbent hus
i Bridgehuset, og vi har indvilget i at møde frem
og agere „boksebold“.
Vi vil anstrenge os til det yderste for at producere et brugbart spil, så vi kan præsentere vor
ven med kortene i hånden. ☺
Det er tillige aftalt at spille en bronzeturnering, mens damerne afgør deres mesterskab i
Vingsted. Jeg er faktisk coach for det til lejligheden sammensatte par, Leise Hemberg og Anna
von Lowzow, men de har meget venligt givet mig
tilladelse til, at jeg forlader deres „skørter“ i et
par timer, mens jeg træder dansen med Peter.
I ungdommens vår var Peter en af mine gode
skakvenner, og nu er vi bridgevenner. Det er jo

herligt. I det nostalgiske hjørne i Fyens Stiftstidende var der nyligt et fyrre år gammelt foto
fra en simultanopvisning. På fotoet, som nr. 2 fra
højre, ses Peter Gallmayer i færd med at trække.
Den nydelige unge mand med dobbelthagerne
(nr.3 fra højre), der skeler misundeligt til Peters
stilling, må I selv gætte, hvem er! ☺
Uglen i baggrunden har tilsyneladende problemer med at holde tungen lige i munden, og
det er såmænd Walter Herløv, der for år tilbage
førte sig frem i Dansk Bridge som „Mr. Smile“.
Vi ses i Vingsted!

Vil du
have en
flad?
XP Digital har endnu en
gang været så venlig at
stille en Xerox fladskærm, værdi 4500 kr.,
til rådighed for Danish
Bridge Festival.
Den vindes i år af den
spiller, der opnår flest bronzepoint i de åbne
bronzeturneringer i Vingsted. Du kan følge
slagets gang på en top-10-liste i den daglige
bulletin.
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Med GPS til Jönköping
af Peter Lund
I gamle dage _ i 70’erne _ drog flere hundrede
danske bridgespillere hver eneste sommer til
Tylösand til den årlige bridgefestival. Da det
gamle strandhotel blev nedlagt og turneringen spillet i mindre spændende omgivelser,
faldt både den danske og den svenske deltagelse drastisk.
Svenskerne genoplivede festivalen i Skövde
og byggede den op omkring de svenske parfinaler plus Chairmans Cup _ en stor international holdturnering. Det blev en gigantisk
succes, og DBF tog ideen op med Vingsted.
Vi er stadig „lillebror“ i denne forbindelse, og
redaktør Ib og hans slave tog derfor sidste sommer til festivalen, der er flyttet til Jönköping, efter
at Skövde blev for lille.
Turen fra Helsingør, hvor vi mødtes, og til
Jönköping var virkelig en oplevelse. Vi var tre i
Ibs store flotte amerikaner-luftskib _ frøken GPS
havde taget plads imellem os på forsædet.
Det fungerede tilsyneladende fint. Hun fortalte med blid røst, at vi nu nærmede os vores
hotel: „Nu er der 300 meter til målet ... nu er I
fremme!“
Da vi så ud ad vinduet, var der kun marker og
skov at få øje på. Da Ib tastede adressen ind, var
det det rigtige gadenavn, men forkert kommune
_ og så blev vi beordret til en række nødoperationer: „Foretag en lovlig U-vending!“

Det hænder faktisk, at vi er rygende enige ... udenfor!

„2 ut er noget man melder, Ib _
ikke noget man spiller!“
GPS’en fungerede også ved bridgebordet. Her
havde Ib døbt mit system „Gamle Peters System“
_ blot fordi jeg spiller med stærke 2-åbninger.
Efter at jeg et par gange havde bebrejdet Ib,
at han standsede i 2ut med 10 stik, tog han sig
endelig sammen i dette spil, der er fra Chairmans
cup (ottendedelsdelsfinalen):
Nord / Ingen
#
¤
>
<
# B65
¤ KB73
> 10 2
μ
< B 10 8 5
#
¤
>
<

K84
D95
KD93
D76
#
¤
>
<

D 10 9 7 2
E 10 4
875
K9

E3
862
EB64
E432

VEST

NORD

ØST

Polak 1

Peter

Polak 2

SYD

Ib

pas
pas

1>
2 ut
pas

1#
pas
pas

2#
3 ut

Udspil: ¤10.
Der var kun syv naturlige stik, men Øst valgte
_ venligt _ at angribe med ¤10, der fik lov til at
løbe til damen. Så var der otte stik. På bordet på
>B og ¤6 hjemover _ jeg skulle jo gerne have
afbrudt forbindelsen mellem modstanderne til et
eventuelt slutspil, så jeg kunne få for <D.
Vest fik for ¤B og spillede #6 til esset. Jeg
tog nu tre gange ruder, hvor Vest lagde #5 og
¤K, mens Øst lagde #7.
Nu var scenen sat: ¤8 til esset, #D til kongen og #8 til 10’eren, hvorefter Øst måtte forære mig det niende stik på <D.
Ib mumlede bagefter noget om, at vi måske
kun burde have spillet 2ut _ helt forkert! Med
korrekt modspil går også 2 ut ned (hvis jeg da
ikke gætter <K anden, men det gør jeg ikke med
frøken GPS om bord ☺).
Jeg må se at få ham det lært, for selvfølgelig
skal vi til Jönköping igen i år, hvis han ellers
kan få startet sin gamle Buick.
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