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Velkommen til Festival 2011

Kære Bridgespillere

Når klubbernes bridgesæson er afsluttet, og når de sidste spændende klub- og distriktsturneringer har fundet deres vindere, og når spændingen om hvem der blev vindere
af divisionerne er udløst, så melder der sig en ny og anderledes form for spænding.
Samtidig med at temperaturerne stiger og det bliver sommer, så bliver det også tid til
Bridgefestival i Vingsted, og selvom det er 7. gang festivalen afholdes, er der alligevel
spænding om og forventninger til, hvorledes det vil spænde af.
Spørgsmål om der vil komme flere spillere end sidste år, om de nye tiltag vil blive
mødt med tilfredshed, og om hvem der løber af med medaljer og præmier, er bare nogle
af de ting, der optager det store antal frivillige, der er med til at løfte Bridgefestival 2011.
Måneders planlægning og forberedelse skal nu stå sin prøve, og når denne præbulletin er
gået i trykken, så er det for sent at ændre på ”de store linjer”, og herefter kan kun erfaring
og sund fornuft redde eventuelle situationer, der ikke forløber helt hensigtsmæssigt.
Og erfaring og sund fornuft er til stede i stort omfang hos Vingsted-staben, blandt
andet fordi flere af de frivillige har været med lige fra starten, hovedparten har været
med i flere år, og kun enkelte er med for første gang.

Heldigvis er der også tale om mange deltagende spillere,
der har været med i flere år, hvilket må tages som udtryk
for, at det at være festivaldeltager både er spændende og en
positiv oplevelse.
Vi håber, at denne spænding og oplevelse har ”smittet”
rigtig mange, og at endnu flere spillere end de foregående
år vil finde vej til Vingsted.
Vi i Vingsted-staben er parate til at tage imod alle, der
har lyst til at lægge vejen forbi, og intet skal mangle fra
vores side for, at det skal blive en positiv oplevelse.
Vel mødt! _ Tag rigtig mange stik _ og glæd makker med et smil.
									

Per Egelund,
festivalledelsen
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Frem med kortene _
vi er klar til skrive ...
For syvende år i træk tager vi hul på Dansk
Bridgefestival og lukker traditionen tro op med
nummer 1 af den daglige bulletin, der hver morgen serveres ved morgenbordet og i Informationen i forhallen. Bulletinen er helt gratis, og den
lægges som tidligere på www.bridgefestival.
dk _ hele bridge-Danmark kan læse med over
skulderen, og alle kan følge med, selvom de ikke
er i Vingsted hele festivalugen.
Vi ser igen frem til en festival, der har bud til alle
bridgespillere og gæster,
og som ud over det rent
sportslige giver god plads
til mange sociale oplevelser,
både inden- og udendørs. Nyd derfor 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 den store stab
af frivillige hjælpere gøre sit yderste for at sikre,
men du må selv hjælpe til!

Gratis bulletin til dig
hver eneste morgen

Vi er et godt sammensat team i bulletinstaben,
og vi kan sagtens fylde bladet med spil, men de
bedste spil er dem, du kommer med! Hvis du
vil bidrage til en god bulletin, så kom fluks med
et spil (godt/dårligt, sjovt/trist,
uheldigt/heldigt) 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
spilforløb samt navne på spillerne. Du finder en
af os ved bordene eller i bulletinrummet på 1.sal
i „Tårnet“, værelserne 15 og 16. Bidrag kan også
afleveres i Informationen.
Ud over undertegnede har vi her på redaktionenen på deltid skribentstjerner som Ole
Berg Kristensen, Charlottte
Koch-Palmund og Søren
Fischer, der alle klar til at
skrive, fotografere og lave
layout, så du kan roligt gå i
gang med at få kortene til at
danse på bordene . Vi glæder
os til at skrive om alle dine
fantastiske bedrifter, frygtelige uheld og finurlige
oplevelser.
Rigtig god festival!
Henrik og Peter

Støt dem, der støtter
dig og din sport
Vingsted-bulletinen udkommer hver morgen
hele ugen, og den er gratis for alle deltagere. Vi
trykker 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
kan vi spare på papiret.
Alle bulletiner kan også downloades fra
www.bridgefestival.dk
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DBf kan igen takke en række sponsorer for at
være med til at realisere Dansk Bridgefestival:
Carletti Bridge Blanding, Vinoble, Pernod
Ricard (Gammel Dansk), Vingsted hotel
og konferencecenter, Reinholdt Bridge og
Schweitzer.
Læs mere om vore gode sponsorer på side
15 i denne bulletin

MP’erne kommer til Vingsted!
Læs side 18

Årets parturneringsfest
af Peter Jacobsen

Normalt gider jeg ikke spille bridge i sommervarmen, men min gamle studenterkammerat, som
jeg mødte igen efter 25 år til jubilæumsfesten,
har inviteret mig til sit sommerhus i Vejle.
Søndag aften går turen til Vingsted, hvor Danmarks Bridgeforbund afvikler sin festival, alle de
skrappeste sidder og spiller DM for mixedpar, så
vi møder op med store forhåbninger om at kunne
løbe med en af de fine præmier i aftenens bronzeturnering. Eftermiddagen er brugt til at pudse
systemet af, så nu er det bare at tage nogen stik.
I 2. runde får jeg denne hånd:
# E K 7 2 ¤ E D T 4 3 > 9 7 6 <2

Efter pas fra første hånd, åbner jeg selvfølgelig i
syd med 1¤ _ næste hånd går ind med 2< _ og
makker dobler negativt.
Jeg vælger den konservative 2#, hvor jeg
i hold nok havde meldt 3#. Makker afslutter
meldeforløbet med 4#.
Modspillet starter med <E og makker lægger
sine kort ned, og jeg overskuer følgende:
				 #D 9 5 3
			
¤K 2
			
>E K 5 4
			
<9 7 5
					
						
			
µ		
				
			
#E K 7 2
			
¤E D T 4 3
			
>9 7 6
			
<2

Jeg trumfer den efterfølgende <K, og spiller ruder til esset, trumfer bordets sidste klør.
Efter #EK, som begge modstandere bekender,
spiller jeg hjerter til kongen, da jeg trækker #D er
det overraskende indmelder, der bekender, mens
makkeren lægger en ruder; jeg selv en hjerter.
Det er tid til at gøre status, indmelder har 5
eller 6 klør og 3 spar og bekendte også til begge
de røde farver.
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Jeg tager den sidste spar på bordet for at få bedre
optælling. Indmelderens makker lægger endnu
en ruder, indmelderen selv lægger en klør og
jeg lægger min ene ruder. Nu er der kun to ruder
tilbage i spillet, så jeg trækker >K _ de kunne
jo sidde 1_1, men nej nu lægger modstanderen
til højre pludselig en klør, mens indmelderen
bekender.
Der er tre kort tilbage på hver hånd:
				 # _
			
¤2
			
>5 4
			
<_
				
					
			
µ		
				
			
#_
			
¤ E DT
			
>_
			
<_

Jeg har fuld optælling på modstanderne, indmelder har fordelingen 3-2-3-5 og hans makker
2-4-3-4, ingen af dem har på noget tidspunkt
smidt nogen hjerter.
Så de udesiddende hjerter sidder 3_1 med
3-farven i plads, så jeg spiller hjerter til tien,
kigger på makker og afventer hans ”flot spillet
makker” med et stort smil J.
I stedet blev det til et kæmpe grin, idet det var
¤B der nu sad alene, og indmelder kunne tage
de sidste to stik på en ruder og en klør.
4# en ned var selvfølgelig en ren bund, og retten til
en tur ud i Bridge Caféen efter to kolde fadbamser.
Måske man skulle tage en tur ud til Bridgeforlaget i foyeren og se om de har en god bog om
hvordan man vinder en parturnering J.

Bridgeforlaget _ din butik

Vinderglimt fra 2010
af Henrik Kruse Petersen
Inden de mange nye DM-titler skal fordeles i
år, tager vi lige traditionelt et kig på de dygtige
mestre fra sidste år. Spillene og en pæn del
af teksten er sakset og trimmet fra sidste års
bulletiner og fra bladet Dansk Bridge.

Bridge/golf
Festivalen smugstarter altid fredag aften med 40
par, der over et par dage dyster skiftevis i bridge
og i golf, og efter to sektioner af hver disciplin
finder man så via et snedigt udregningssystem
et par, der udråbes som vindere af det uofficielle
DM i bridge/golf.

Spilfører Allan Amstrup i syd tog stikket på bordet med ¤D og spillede ruder til >D. Klør til <E,
og en ny ruder fra bordet stak Øst med >E og
skiftede til #6, der gik til #K. Vest returnerede
spar, hvor Øst faldt fra i et lønligt håb om at bevare forbindelsen til Vests hånd. Da >B derefter
faldt ud, og <D afslørede <B’s placering, havde
Allan dog rest.
11 stik og en næsttop, idet de fleste kun fik
skrabet 9_10 stik sammen i 3ut. Hele to par fik
på forunderlig vis kun 7 stik!?, men de kunne så
forhåbentlig også bruge de store sving til noget
på golfbanen J.
DM for mixed par

DM mix-finalen mindede meget om en etape
i dagsaktuelle Tour de France. Et par, Dorte
Cilleborg_ H.C.Nielsen gik tidligt i udbrud:
I 9. runde ud af 39. De øgede konstant afstanden til forfølgerne, og en overgang var
de over 100 points foran. Tilsyneladende
skulle de øvrige par kun kæmpe om sølv
og bronze, men så blev hastigheden i feltet
øget. Forfølgerne kom nærmere og nærmere,
og det blev til et slutopgør på målstregen.
Udbruddet holdt hjem, men sejren blev kun
på 1 points ned til Bjørg Houmøller_Henrik
Iversen, mens Lone Bilde_Bo Lønberg Bilde
tog bronzen. B-finalen vandtes af Rikke Christiansen og Nils Mønsted.

Vinderne blev Allan Amstrup_Peter Jensen (i
midten) foran Otto Dahl_Eigild Johansen (t.v.)
og Boyd Jancey_Frank Jensen.
Det plejer at være bridgespecialisterne, der
løber med sejrens palmer, men sidste år var
vinderne et par superdygtige golfspillere _
begge med et handicap på kun 4,5. At de dog
også mestrede udfoldelserne på de væsentligt
mindre grønne arealer ved bridgebordene, skal
vi se et eksempel på her, hvor vinderne efter en
Stayman-sekvens kom i 3ut som Nord_Syd:
		 Syd / Alle
			
#B T 3
			
¤D T 8 2
			
>9 4
			
<E K T 2
# K 2			
#E 9 7 6 5
¤ B 7 5			
¤9 6 4
>B 6 3
µ		
>E 7 5 2
< B 6 5 4 3			
<8
			
#D 8 4
			
¤E K 3
			
>K D T 8
			
<D 9 7
Mixedvinderne: Henrik, Bjørg, Dorte, H.C.,Bo og Lone
Udspil: ¤B.
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Alene ude har du følgende hånd:

#EB53 ¤T >DT987 <E42
Til venstre for dig åbnes der med 1¤, makker
siger pas, og modstanderen til højre melder 2ut,
der lover firkortstøtte i hjerter og er udgangskrav. 		
Hvad gør du?
Kun 11 hp og næppe meget hos makker.Det
ser ud, som om det er de andres spil, og at en
melding fra dig kan give spilfører unødvendige
oplysninger om kortenes placering, så derfor
valgte mange at sige pas. H.C. stak dog næsen
frem og oplysningsdoblede i håb om, at denne
aktion kunne føre enten til et billigt offer, eller
at det kunne hjælpe makker i modspillet, hvis
det blev aktuelt.
Næste hånd meldte 3<, der viste minimum,
makker pas, og de 4¤, der nu blev meldt foran
H.C., blev slutkontrakten.
			
Øst / Ø-V 			
			
#EB53
			
¤T
			
>D T 9 8 7
			
<E 4 2
# 9 8 6 2			
# DT 7
¤ E 9 5 3			
¤KD876
>E 5
µ		
>KB62
< K D 9			
<3
			
#K 4
			
¤B 4 2
			
>4 3
			
<B T 8 7 6 5
nord

øst

				
		
2ut
D
		
4¤
pas

1¤
3<
pas

		
		

5

vest

Peter
H.C.
Fie
Jacobsen Nielsen Houlberg

syd

Dorte
Cilleborg

pas
pas
pas

De 3 bedste Vinoble Open-hold: Erik Fjords hold (t.v.),
Odins Ravne ( i midten) og Blackadder & Co.

Vend nu blikket mod Syds hånd. Man ved, at
makker har korthed i hjerter, og det ser ud, som
om 5< kunne være et godt og billigt offer, og
det havde da også aktuelt givet +8 med +19 som
toppen.
Dorte Cilleborg i syd gjorde det dog bedre end
som så, idet hun sagde pas, og vejledt af Nords
dobling spillede hun #K ud, fik en trumfning
og +15 på et spil, som de fleste i feltet oplevede
som en standard 4¤ med 10 stik.
Ikke noget supergenialt fra mestrene, som
ugler, der kan se alle fire hænder, ville falde i
svime over, men en række af rigtige beslutninger
på vej mod et populært og velfortjent DM.
Vinoble open
Denne holdturnering, der er forbeholdt spillere,
som ikke spiller divisionsbridge, blev en gigantisk succes sidste år. Forrige års fine rekorddeltagelse med 34 hold blev eftertrykkeligt slået,
idet hele 52 hold med 208 spillere mødte frem
til start. De spillede 12 runder efter Monradprincippet, hvor man hele tiden bliver sat til at spille
mod nogen, der pointmæssigt ligger nogenlunde
på niveau med ens eget hold.
Atmosfæren var koncentreret, men udstrålede
hygge og kortspilsglæde, og da runderne efter
to dages spil til sidst slap op, blev et hold med
det fantasifulde navn ”Odins Ravne” udråbt til
vinder med 232 point foran holdene ”Erik Fjord”
med 219 og ”Blackadder & Co” med 216.
På vinderholdet spillede en blandet flok midtjyder, nemlig: Henrik Aasøe_Mogens Rerup,
der i øvrigt også flot vandt multien, samt Lars
Nielsen_Nis Rasmussen. Holdet kom meget
hurtigt frem til bord 1, hvor de førende hold altid
sidder i en Monrad, og der forsvarede de så deres

position så indædt resten af turneringen, at alle
bejlerne til førstepladsen og det halve kongerige
blev sendt retur med uforrettet sag.
Vi skal se et af vindernes spil, hvor N_S ved
det ene bord havde fået god plads til at finde deres
hjertertilpasning og med et venligt modspil skrabede 10 stik sammen uden de store problemer.
Ved det andet bord fandt Vest en hård spærremelding frem, hvilket fik N_S i 4# i stedet, og
så skulle Henrik Aasøe i syd spille trumferne
tabsfrit for at vinde sin kontrakt. Fordelingen
var således med meldingerne angivet under
diagrammet:
Nord / Alle

		
		

		

			
#K 8 4
			
¤D T 8 6
			
>B T 9 7
			
<B 5
# 3			
# DT 7 5
¤ 9 7 2			
¤ 54
> E2
µ		
>K6543
< DT 9 8 4 3 2
<E6
			
#E B 9 6 2
			
¤E K B 3
			
>D 8
			
<K 7
vest

Asger
Friis

			
		
4<
		
pas
		
pas

nord

øst

pas
pas
4#

pas
pas
pas

Mogens
Peter
Rerup Schmidt

syd

Henrik
Aasøe

1#
D
pas

Efter klør ud til esset og klør igen spillede Henrik spar til #K, og i næste stik fulgte #8, #7,
#6, og 10 stik var hjemme efter en gentagen
trumfknibning. Godt læst!
DM for damepar
Landsholdsparret Lone Bilde_Helle Rasmussen havde ved DM for damepar en solid føring
på over 80 point inden de sidste 7 runder. De
nærmeste konkurrenter slog på skift hinanden,
men så tog Bente Bo Christensen_Camillla Bo
Krefeld fat. Fire runder efter havde de indhentet førerparret, og de fortsatte i sikker stil mod
guldet. Inden sidste runde _ 2 spil _ var de i
front med 50 point. Sikkert på 3.-pladsen kom
Lena Mortensen-Grethe Bundgaard, der gennem hele DM-finalen havde været med i topkampen. Ulla Zeeberg_Christina Lund-Madsen
var efter 1. sektion placeret som nr. 46 ud af
48, men de kæmpede tappert videre og sluttede
som nr. 4!
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DM for damepar. Sølv: Lone Bilde_Helle Rasmussen (t.v.),
guld: Camilla Krefeld_Bente Bo Christensen (midt) og
bronze: Grethe Bundgaard_Lena Mortensen

De sidste 15 runder af damefinalen blev uglet af
bridgespillere fra hele verden. Sektionen blev
transmitteret på BBO, og en overgang var der
langt over 600 tilskuere, der fulgte en fin præstation af en række danske damepar.
Med 47 runder a 2 spil, kan deltagerne selvfølgelig finde mange spil, der kunne have gjort
en forskel, men allerede i runde 1 mødtes de
senere guld- og sølvvindere, og denne runde fik
selvfølgelig i bagklogskabens skær stor betydning.
I spil 1 så kortene således ud:

		

Nord / Ingen
			
#E B T
			
¤B 6 2
			
>D B 9 7 4
			
<4 3
# K 9 6 4 3			
#87
¤ D 9 8 7 5			
¤ E KT 3
>T 8 6
µ		
>53
< _				
<KD952
			
#D 5 2
			
¤4
			
>E K 2
			
<E B T 8 7 6

		
		

		

vest
nord
øst
Bente Bo Helle
Camilla
Christensen Rasmussen Krefeld

			
		
1#
		
pas
		
3¤

pas
pas
2>
pas

1<
2<
2¤
pas

syd
Lone
Bilde

pas
pas
3>
pas

Som du kan se, stod Øst på et tidspunkt i 2<,
der med en stærk 6-farve i nakken går mange
ned, og det havde givet en ren top til N_S. Så
kom ambulancen imidlertid drønende fra Nord,
som rimeligt nok ikke ville sælge ud så billigt
og derfor konkurrerede i 2>. Dette gav Ø_V

mulighed for at finde deres hjerterfit, og de havde
nu pludselig et topspil den anden vej. Boksekampen var dog ikke ovre endnu, idet begge NSspillerne kunne generobre toppen ved at kæmpe
videre i 4>, som aktuelt vinder, men det kunne
ingen af dem finde kræfter til.
3¤ med ni stik til Ø_V var 140 værd og gav,
+20 ud af 23 mulige point til Ø_V, og da de i det
næste spil fik sat N_S en gang i en lidt for hård
4¤ og dermed fik en ren top, så endte den allerførste damerunde altså med +43 ud af 46 mulige
til de senere mestre. Det gav et udgangspunkt i
turneringen som nr. 1 for Ø_V og som allersidst
for N_S. At der senere alligevel blev meget hård
kamp om medaljerne, er en helt anden sag; denne
første runde var uden tvivl vældig betydningsfuld
for begge par.
DM for seniorpar

Varde-parret Erik Fjord Pedersen_Poul Erik
Christensen genvandt deres DM i senior-/veteranpar. Undervejs var de truet og endda overhalet af både sølvvinderne, Jes Bank_Henning
Langbak og Erik Skovfoged-Olsen_Jakob Baden (bronze), mens der aldrig var nogen alvorlige angreb fra resten af feltet. De tre par kæmpede således om medaljefordelingen klart foran
de øvrige par. Jørgen Priess_Vagn Søndergaard,
der gennem de første tre sektioner havde ført en
meget anonym tilværelse, havde en fantastisk
afslutning. I 4. sektion scorede de +211 point
og rykkede fra 22. til 4.-pladsen.
Vi snupper et spil fra den indbyrdes
runde mellem de to bedst placerede par.
Nord / Alle
			
#DB4
			
¤ KB7
			
> E8764
			
< D8
		
# E 9 3			
#K2
¤ E 5 3			
¤D862
>K B T 2 µ
>D953
<E K 2			
<764
			
#T8765
			
¤T 9 4
			
>_
			
< BT 9 5 3
		
vest
nord
øst
syd
		

		

Henning Poul Erik
Jes
Langbak Christensen Bank

			
		
1ut
		
pas

1>
2#

pas
pas

Erik Fjord
Pedersen

1#!
pas

Eriks 1#-melding på kun ét hp og makkers støtte
på 3-farven i spar gjorde det meget svært for Ø-V
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Seniorerne. Fra venstre:Jes Bank_Henning Langbak (sølv),
Poul Erik Christensen_Erik Fjord (guld) og
Jacob Baden_Erik Skovfoged-Olsen (bronze)

at komme til fadet på fornuftig vis.
Vest startede med <EK og skiftede til spar til
kongen. Modspillet fortsatte med spar til esset og
spar igen. Nu havde Syd 6 sorte stik på hånden,
og da han spillede hjerter til kongen og kastede
en hjertertaber på >E, var kontrakten vundet.
Et tilsyneladende lille uskyldigt delspil gav
nu N_S en ren top, hvilket vil sige +23. Hvis
Ø_V får meldt deres udgang i sans, som en stor
del af feltet gjorde, og tager de 10 stik, der er,
giver det i stedet +14 til Ø-V. Det ville have været et sving på 37 point _ og så i den indbyrdes
runde. Det havde været nok til, at de to fineste
DM-placeringer blevet byttet om!
Danish Open
Den stærkeste holdturnering ved festivalen
havde tiltrukket 20 hold. Turneringen appellerer primært til de bedste divisionsspillere
samt en mindre flok masochister J, der har
den friske indstilling, at jo stærkere modstand,
man kan få i bridge, jo sjovere er det at spille.
I finalen mødtes Næsten Junior (Lars Møller
Sørensen_Emil Jepsen og Mads Eyde_Henning
Østergaard) Bridge-ministeriet (Kasper Konow_
Anders Hagen samt Michael Askgaard_Kåre
Gjaldbæk).
Næsten Junior havde spillet vældig flot indtil
finalen og distanceret flere af favoritterne undervejs. I finalen var kræfterne vist sluppet op, og
Bridgeministeriet vandt forholdsvis smertefrit
med 142_92 i en kamp, der desværre aldrig blev
rigtig spændende.

Bridgebio

Gå i bridgebio hver dag.
Det er gratis og lærerigt.
Klik ind på www.bridge.dk

Vinderne af Danish Open 2010. Michael Askgaard (tv.),
Kasper Konow, Anders Hagen og Kåre Gjaldbæk

Bridgeministeriet fik således deres tredje sejr i
Danish Open, idet de også vandt i 2007 og 2008
Godt klaret i så stærkt et selskab.
Vi skal se et spil fra slutningen af finalen, hvor
begge borde kom i 4# med Øst som spilfører.

Nord / Ingen
				 # D T
			
¤ BT 6
			
> K BT 6 3
			
< DB7
# B 6 5			
# EK7432
¤ K 9 8			
¤ E7
> ED875
µ		
> 942
< 8 3			
< T6
			
# 98
			
¤ D5432
			
>_
			
< EK9542
Ved det ene bord trak Askgaard i syd <E, og
Gjaldbæk lagde <D. Spillet fortsatte med <2
til <B og ruder til trumf. Herefter var der kun
tilbage for modspillet at vente på ruderstikket.
Fint modspil til en ned.
Ved det andet bord var udspillet også <E,
men af uransaglige årsager bekendte Eyde med
<B i stik 1. Østergaard skiftede til hjerter, og
så var det sket med modspillets chancer. Spilfører trak trumf, eliminerede hjerter og spillede
sig fri i klør. Modspillet kunne vælge mellem at
spille til dobbeltrenonce eller at spille ruder op
i saks. Vundet kontrakt og 10 imp til Bridgeministeriet på vej mod sejren.

DM for åben par
Første hurdle for at blive danmarksmester er at
blive blandt de 40 bedste ud af semifinalens 120
par om fredagen. Vinderne af semifinalen blev
jyderne Jørgen Madsen (t.v.) og Arne Bjerg efter
en flot indsats i det stærke felt.
Da A-finalen så endelig kom i gang, gik Knud8

Aage Boesgaard_H.C. Nielsen tidligt i udbrud
og førte på et tidspunkt i løbet af lørdagen med
over 100 point, men da feltet blev sendt i seng
lørdag, var de blevet indhentet og overhalet af
sidste års mestre, Gregers Bjarnarson_Michael
Askgaard. Dette par holdt føringen hele søndagen, men det blev særdeles nervepirrende til
sidst, idet de inden sidste runde kun førte med
5 point foran Sabine Auken_Peter Schaltz. Gregers og Michael havde lidt bekymrede miner på,
inden det endelige resultat forelå, men erfarede
så, at de havde afvist forfølgerne og holdt føringen helt i mål, og at de dermed havde vundet
DM for andet år i træk.
At vinde DM i så stærkt et felt er en super
præstation, og at vinde det to år i træk er ikke
sket før i festivalens historie.
Slutstillingen blev:

1. Gregers Bjarnarson_Michael Askgaard ...........347
2. Sabine Auken_Peter Schaltz .............................334
3. Jens Auken_Jon Sveindal ..................................281
4. Ulrik Zeeberg_Jacob Røn .................................242
5. Mads Krøjgaard_Niels Krøjgaard ....................210
6. Steen Møller_Peter Lund ..................................195
7. Camilla Bo Krefeld_Johan Hammelev ............195
8. Knud-Aage Boesgaard_H. C. Nielsen . ............190
9. Niclas Raulund Ege_Ole Raulund . ..................117
10.Jan Pedersen_Morten Stege .............................115

Vi slutter med et spil med mestrene i et fint
modspil.
Nord / Ingen		
# E K D 9 6 3		
¤ T			
>E 4
µ		
< T 9 4 3			
vest
Lone
Bilde

1#
2> 2
2#
3#
4> 3
4ut 4
6#

nord

#5 4
¤E K B 7
>D T 9 6 5
<E D

øst

syd

1>
1ut 1
2¤
3>
4< 3
4¤
5¤ 5
pas

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

Michael Henrik Kruse Gregers
Askgaard Petersen Bjarnarson

pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas
pas

1. 15_17.
2. Søgemelding, krav (x-y-sans).
3. Cuebid.
4. RKCB 1430.
5. 2 esser, ej trumf dame.

Udspil: ¤3.
En lidt hård slem, der dog altid kan vinde,
hvis man vælger den rigtige spilleplan, men
hvilken?
Kortene skulle jo spilles, så Lone kiggede
længe på hjerterudspillet og havde lyst til at
lægge lavt, hvilket aktuelt også havde ført frem.

DM for åben par. Sølv: Peter Schaltz_Sabine Auken (t.v). Guld: Michael Askgaard_
Gregers Bjarnarson (midt) og bronze: Jon Sveindal_Jens Auken

Hun bestemte sig dog for at ville forsøge at løse
ruderfarven i stedet og stak derfor med ¤E, trak
tre gange trumf, hvor Michael i nord lagde en
klør tredje gang. Lone spillede nu >E, hvor Nord
bekendte med 2’eren og Syd med 8’eren. En lille
ruder mod bordet fik 3’eren med fra Nord. Hvad
nu?
Lone valgte aktuelt at gå på 10’eren. Den
stak Gregers med bonden og var slutspillet! Han
overvejede længe sit tilbagespil og valgte så at
spille hjerter op i saksen. Det kostede dog ikke
noget, idet ruderfarven ikke kunne rejses, og
Lone måtte til sidst tage en tabende knibning i
klør. En ned og +17 til mestrene.
Hele fordelingen:

			
#T 2
			
¤D 8 3 2
			
>K 7 3 2
			
<8 7 2
# E K D 9 6 3		
#54
¤ T			
¤E K B 7
>E 4
µ		
>D T 9 6 5
< T 9 4 3			
<E D
			
#B 8 7
			
¤9 6 5 4
			
>B 8
			
<K B 6 5

Meget flot af Michael at lægge lavt a tempo på
den anden ruder mod bordet.
Går han på kongen eller tøver den mindste
smule, inden han lægger lavt, bruger Lone damen, og slemmen vinder.
Det var så slut på denne rundtur blandt sidste
års DM-helte. Allerede fredag aften, d. 8. juli,
går bridge-golferne i aktion, og så går det ellers
slag i slag med nye spændende DM-turneringer.
Kom og kik på landets dygtigste bridgespillere,
eller tag dig selv et slag kort i de mange guld-,
sølv- og bronzeturneringer, der arrangeres dagligt ni dage i træk fra d. 9. juli i Vingsted..
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Danmarksmesterskab
for unge juniorer
I forbindelse med Bridgefestivallen i Vingsted afholdes DM
for juniorer født efter 1990.
Turneringen spilles søndag
10/7 kl. 13 og der er fri tilmelding til finalen!
Har du lyst til at spille med om
medaljerne så tilmeld dig på
bo.bilde@gmail.com eller på
tlf 2066 8994.
Tilmeldingen er åben frem til
lørdag!

Vingstedpremiere _ DM for
begyndere
							

af Charlotte Koch-Palmund

DM for begyndere er for spillere, der er
startet på bridge efter den 31. juli 2009.
Søndag den 1. maj kl. 13.00 inviterede Danmarks Bridgeforbund til sæsonens indledende
runder i DM for begyndere. Som noget helt
nyt kvalificerede alle rækkevindere sig til DMfinalen, som spilles ved Dansk Bridgefestival
lørdag den 9. juli.
I forvejen dystes under festivalen om DM
for mixed, dame, junior, senior og åben par. Så
hvorfor ikke også DM for begyndere? Det var i
hvert tilfælde hvad Sus Vang fra breddeudvalget
tænkte på et møde i foråret 2010. Alle var enige
om, at det var en super god ide, og resultatet ser
vi som sagt ved dette års festival.
Der har været en fantastisk god tilslutning
til arrangementet, idet 29 par deltager i DM
for begyndere. Vel mødt alle sammen _ og
spil godt J.
Efter spillet i de indledende runder får alle
deltagere et flot hæfte med kortfordelinger, forslag til meldeforløb og et bud på, hvordan spillet
kunne tænkes at foregå.
Et par spil fra hæftet:
Meget, der skal nås

Spil 2. Øst/ N-S
				 # E B 8 4
			
¤ D53
			
> K76
			
< K93
# 9 5			
#
¤ K 7 6 2			
¤
> 85
µ		
>
< E D B 4 2			
<
			
# DT 3
			
¤ BT
			
> BT 9 4 3 2
			
< 86
vest

nord

			
3¤
pas
pas
pas
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øst

1¤
4¤

K762
E984
ED
T75

syd

pas
pas

Meldingerne: Vest viser 10_12 hp med springet
til 3¤, og Øst hæver til udgang. Måske er der
spillere i vest, der opvurderer hånden og melder
4¤.
Nord har 13 hp, men det er alt for farligt at gå
aktivt ind i meldingerne. Alligevel vil vi opleve
borde, hvor Nord enten dobler eller melder
3#. Her kan ØV så passende komme med en
indbringende strafdobling.
Udspil: >B. Udspil fra en sekvens er klart at
foretrække frem for klør fra doubleton.

Spillet: Der er meget arbejde, som spilfører skal
have gjort. Der skal trækkes trumf, knibes i klør
og ruder, og endelig skal der spilles op mod #K.
Udspillet løser ruderproblemet, og så gælder det
timingen. Der skal trækkes to gange trumf, hvor
der endes på den rigtige hånd. Først ¤K, dernæst
¤E, og mestertrumfen får lov til at sidde ude.
Nu knibes i klør. Inde på <K trækker Nord to
modspilstrumfer med ¤D. Ruderfortsættelsen
tages hjemme, og efter resten af klørstikkene
spilles hjem mod #K. Hvis Nord i stedet for
ruder vælger at spille en lille spar, er Østs eneste
chance for gevinst at gå op på #K,

Resultat: 420 til ØV giver over middel. 170
i en delkontrakt giver N-S pænt positivt. De
allerstørste scorer til ØV kommer, hvor Nord
blander sig og bliver doblet til mange undertræk.
Med bedste modspil er der 6 stik både i en
sparkontrakt og en ruderkontrakt hos N-S. Bedste
resultat til N-S er, hvor ØV går ned enten i 4¤,
5< eller i 3ut.

Vil du have
de bedste kort
på hånden?
DBF’s
Bridgeforlag
tlf. 4847 5213

1-2-3 eller 2-3-4

Spil 14. Ø / Ingen

# EK5
			
¤E
			
> ED52
			
< D7632
# B 6			
¤ 9 6 5			
> K B 9 8 6 µ		
< K 8 5			
			
# D7432
			
¤3
			
> T743
			
< EB9
vest

nord

			
pas
D
pas
pas

#
¤
>
<

øst

4¤
pas
pas

T98
K D BT 8 7 4 2
_
T4

syd

pas
4#

Meldingerne: Der spærreåbnes for at give
makker et godt billede af hånden, og ikke
mindst for at gøre det svært for modstanderne
at gøre rigtigt. De to regler, der nævnes i
overskriften, siger noget om, hvor mange stik
man som spærremelder sætter sin makker til.
1-2-3 betyder, at du sætter din makker til et

stik i minuszonen, to i lige zonestilling og tre i
pluszonen. 2-3-4 er et stik hårdere. Det hænger
nøje sammen med, hvad doblede undertræk
koster, sammenholdt med hvad modpartens
eventuelle udgang giver.
Nord lader sig selvfølgelig ikke holde ude,
og en dobling er bedste melding, selv om det er
ønskværdigt med en spar mere. Syd melder 4#.
Udspil: ¤5. Måske er der et stik at hente i denne
farve, men ikke denne gang. Hvis du finder
ruderudspillet, får Øst en trumfning, og du tjener
et stik.

Spillet: Modpartens trumfer trækkes med tre
gange trumf, og så gælder det sidefarverne. Vest
skal have stik for <K, og derefter er der rejst to
klør til ruderafkast, men hvis de straks trækkes,
er der ikke flere hjemgange til ruderknibningen.
Ruderknibningen skal altså tages, når man er
hjemme på <E.

Resultat: Nogle steder melder man den hårde
6#, som kan vinde uden ruderudspil. 1430
til NS giver topudbetaling. 680 i 4# vil blive
belønnet med en god plusscore. 650 giver lidt
under middel, mens 4¤-D eller udoblet giver stor
score til ØV. Allerbedst denne vej er et undertræk
mod 6#.

DBF’s miniserie – en max succes!

Besøg
Bridgeforlaget
i forhallen
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Bridgeforlaget er i festivalugen
flyttet til Vingsted, hvor vi i forhallen
er klar med gode tilbud i form af
bridgemateriel og bøger. Blandt
herlighederne finder vi fx
DBF’s miniserie
– en række hæfter (a 32 sider),
der hver behandler en væsentlig facet
af bridgespillet mere grundigt, end det
er gjort i de almindelige lærebøger,
og som vil give viden og inspiration
til alle ud over begynderstadiet.

Pris pr.stk.: 50 kr.

30 hold til DM-seniorhold
af Peter Lund

DM for Senior-hold blev meget sikkert vundet
af storfavoritterne på Flemming Dahls hold med
232 kp foran Niels Henriksen 204 og Eivind
Sveinbjørnsson 175. De to førende hold mødtes
i sidste runde, men da var topstriden allerede
afgjort. Begge hold kunne tåle at tabe 25_0 og
alligevel holde deres placering.
Det første DM-Senior-guld gik til Flemming
Dahl, Georg Norris, Geert Jørgensen, Thomas
Berg, Steen Møller og Peter Lund.. Dermed har
Flemming Dahl og Thomas Berg præsteret at
vinde både junior, åben og senior DM _ et flot
hattrick.
Den største overraskelse for mig var, at der
var tilmeldt ikke færre end 30 hold til seniorDM. Jeg havde forventet højest 10 hold! I de
indledende runder spillede 22 hold i Køge om 9
pladser i A-finalen og 9 pladser i B-finalen, mens
8 hold i Silkeborg kæmpede om 3 pladser i A og
3 pladser i B.
Af de 30 startende hold blev der altså brugt
en hel weekend til at udskille 6 hold. For mange
hold var den første weekend derfor næsten tidsspilde. Et Swiss/Monrad-system er heller ikke
det bedste til at dele et felt i to grupper. Resultaterne i midten er meget tilfældige. Men den store
tilslutning et givetvis også kommet bag på de
TU-ansvarlige, der forhåbentlig får lige så mange
hold på startlinjen næste år. Jeg stiller i hvert fald
gerne op.
Først et par spil fra Køge:
Vest / Alle

# B853
			
¤D
			
> EK32
			
< K BT 6
# K 9 6			
# ET 7 4
¤ K B 8 6 2			
¤ E7543
>_
µ		
> B6
< E 9 8 7 2			
< D3
			
# D2
			
¤ T9
			
> DT 9 8 7 5 4
			
< 54
12

vest

1¤
5¤
pas

nord

D
D

øst

4¤
pas

syd

5>
pas

Med de meget dårlige værdier i minor valgte jeg
som Øst at gå direkte i 4¤ . En undermelding,
men jeg ville gerne forhindre N-S i at finde en
minortilpasning. Det lykkedes ikke, men da Syd
havde en alt for hård 5> , lokkede det Nord til
at doble, da Steen Møller kæmpede videre i 5¤.
Ruder ud til trumf og let 12 stik ved at spille klør
mod damen: 1050 og 10 imp, da Dahl_Norris
havde solgte ud til 4¤ (650).
Ved flere borde var N-S sluppet med }200 og
}500 i 5> . Der var ét meget usædvanligt resultat: Bjørn Tidmand_Joe Mckernan havde som
N-S +750 som N-S: 5>-D og vundet. Det ser
umuligt ud, men Vest angreb uheldigt med <E
og klør igen til kongen (der fældede damen) og
så forsvandt der to spartabere fra Syds hånd.
Øst / Ø-V

Det sad godt

# 62
			
¤ 972
			
> 654
			
< ED853
# D B			
¤ E T 8 3			
> KD83
µ		
< 7 6 4			
			
# ET 8 4
			
¤ K5
			
> ET 9 7 2
			
< T9
vest

nord

			
2>
pas
4¤
pas

#
¤
>
<

øst

1#
2¤
pas

K9753
DB64
B
KB2

syd

pas
pas
pas

En hård åbning, men 5-4 i major gjorde, at jeg
åbnede på kun 10 aktive hp. Kort efter var jeg i
4¤ med <10 i udspil. Det skulle sidde godt, så

efter <E og klør igen kneb jeg med <B. Derefter var det let: ¤K knebet ud og tre gange trumf
fulgt af ruder til knægten og esset og modspillet
fik kun for de tre esser: 620 ind og 10 imp, da
Ø-V ved det andet bord spillede 2¤ med 9 stik.
Ved mange borde _ hvor Øst ikke åbnede _
havde N-S købt spillet i 1ut eller 2> .
Hårde meldinger
I finalen spillede Dahl_Norris hele weekenden.
Lørdag med Berg_Jørgensen og søndag med
Møller_Lund:
Øst / Ø-V

# T983
			
¤ ED3
			
> T3
			
< E743
# D B			
¤ 9 8 4			
> K742
µ		
< K T 9 2			
			
# 54
			
¤ B72
			
> B9865
			
< DB6
vest

nord

			
1ut
pas
3ut
pas

#
¤
>
<

øst

1#
2ut
pas

EK762
KT 6 5
ED
85

syd

pas
pas
pas

Efter en hård 2ut fra Thomas Berg kom Geert
Jørgensen i 3ut med klør ud til kongen. Der er
nu 9 topstik, men der er ikke forbindelse mellem
hænderne til at tage de 9 stik. I stik 2 spillede
Jørgensen derfor smukt ¤8, der løb til knægten.
Skift til ruder til esset, spar til damen og hjerter
til esset. Der kom ruder igen til damen, men nu
havde spilfører forbindelserne i orden: spar til
knægten, >K og hjerter: Det gav 11 stik, hvor
flere var gået ned i 3ut!
Dahl_Norris var i modspil mod 2#. Her kom
<D ud til kongen og esset. Skift til >10 til >E.
Spilfører trak også >D, spar til knægten plus
#D, hvorefter han forsøgte at tage det 8. stik på
>K. Dahl trumfede, Øst kunne trumfe over og
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Geert Jørgensen tager 11 stik i 3ut

trække den sidste trumf. Han gik fri med klør til
knægten, men nu kunne Norris i syd spille ruder
til spilførers trumf. En lille hjerter til damen i
Nord og hjerter igen, hvor Syd fik for ¤B plus
den 5. ruder: En ned og 13 imp til Dahl.
Nord / Ø-V

# K BT 4
			
¤ K DT 5
			
> DT 5 3
			
<7
# 9 7 2			
#
¤ 8 3			
¤
>6
µ		
>
< K D B 8 6 5 2			
<
			
# 863
			
¤ B6
			
> KB9874
			
< T9
vest

		
5<
pas

nord

1>
pas
pas

øst

D
6<

ED5
E9742
E2
E43

syd

4>
pas

Gode praktiske meldinger førte hurtigt Geert Jørgensen i slem. Ved flere borde passede Vest over
4> , men med den meget spillestærke hånd fandt
Jørgensen _ hårdt _ 5< frem og Berg hævede let
til slem. Der kom ruder ud til esset og Jørgensen
spillede straks en lille hjerter til 8 og 10. Ruder
igen til trumf og nu var der fine forbindelser _
selv med trumferne 3_0 _ til at rejse den femte
hjerter til afkast af en spartaber: 1370 ind og +16
imp, da Dahl ved det andet bord havde ”stjålet”
spillet i 4> }1. Ved mange borde spillede N-S
5>-D og afleverede 300-500.

De fynske favoritter
							

af Charles

Tre af sæsonens distriktsmesterskaber på Fyn
blev afviklet i Svendborg. I Åben par har Fyn
et rekordlavt antal deltagere i Vingsted, idet kun
seks par kunne kvalificere sig. Mesterskabet
vandtes af Henning Kruse_Mads Krogsgaard,
der undervejs præsterede et kandidatspil til
”Defence of the year,” som kan ses i Dansk
Bridge, juli.
I mixed par er Fyn udstyret med 12 pladser, og
det rutinerede ægtepar, Else og Erling Andersen,
Otterup vandt en flot sejr. Det var parrets
tredje mesterskab, og de har tidligere vundet
kredsmesterskabet, da der blev spillet efter
det gamle system. Det bliver også spændende
at følge de tre juniorlandsholdsspillere Signe
Thomsen med farmand Jesper Thomsen og
Maria Dam Mortensen_Mathias Rohrberg, der
begge kvalificerede sig. Juniorerne rejser direkte
fra mixed par til junior-EM i Bulgarien.
I fynsmesterskabet for veteraner vandt Betty
og Rudolf Sørensen foran Anne Thule _Olof
Malmros, Nyborg, og det var den omvendte
rækkefølge i forhold til året før.
I damepar satte de nybagte nordiske
mestre, Helle Rasmussen_Lone Bilde, sig
sikkert på mesterskabet for tredje år i træk.
Danmarksmestrene fra 1999, Leise Hemberg_
Susanne Thomsen, gik også videre, og de største
fynske medaljehåb ligger nok hos damerne. J
Skadesbegrænsning?
Maria Dam Mortensen, der som nævnt kun når at
spille mixed par i Vingsted, har været i mediernes
fokus i foråret med to spilføringer i kontrakten
4#. I det ene tryllede Maria en tilsyneladende
sikker trumftaber væk ved perfekt kortlæsning,
og i dette spil mod landsholdskollegaerne gjaldt
det tilsyneladende om at begrænse antallet af
undertræk.
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Øst / Ø-V
			
# KD93
			
¤ 863
			
> EK2
			
< ED8
# 6 4 2			
¤ D 9 7 4 2			
> 875
µ		
< B 2			
			
# EB85
			
¤ KT 5
			
> BT 9
			
< 754
vest

Dennis
Bilde

nord

Matias
Rohrberg

			
pas
1<
pas
3#
pas
pas

#
¤
>
<

øst

Emil
Jepsen

pas
pas
pas
pas

Maria Dam Mortensen

T7
EB
D643
KT 9 6 3

syd

Maria Dam
Mortensen

pas
1#
4#

Udspil: >7 (MUD, 4. højeste fra honnør).		
Udspillet placerede >D i øst, og der var udsigt
til flere mulige tabere i både hjerter og klør. >E
blev fulgt af 3 høje trumfer sluttende på bordet
fulgt af hjerter, hvor Øst tog ¤E fulgt af ¤B til
¤K. <4, hvor Vest bekendte med <2, så Maria
nøjedes med <8! på bordet. Øst kom ind på <9
og måtte give favør for første gang. Der kom ruder tilbage til >B, og Syd tog også >K på bordet.

			
#9
			
¤8
			
>_
			
< ED
# _			
# _
¤ D 9 7 			
¤ _
>		
µ		
>D
< B 			
< KT 3
			
#B
			
¤T
			
>_
			
< 75
Vest kunne tælles op til 3-5-3-2-fordeling, så
Maria var ligeglad med placeringen af <K!
Hun trak <E fulgt af <D. Øst kom ind på
<K og var slutspillet igen, da han måtte spille
et minorkort til dobbeltrenonce! 10 stik (420).

Festivalens sponsorer
af Flemming Bøgh-Sørensen

De kommende 10 dage vil flere end 2000 bridgespillere deltage i en eller flere af de mange turneringer her på festivalen. En række sponsorer
har medvirket til, at det kan lade sig gøre. Husk
at støtte sponsorerne _ de støtter dig!

Vinoble er som bekendt sponsor for DBf’s
pokalturnering, som derfor hedder Vinoble
Cup. Her på festivalen er Vinoble sponsor for
den store holdturnering Vinoble Open mandag
og tirsdag. Med 52 hold sidste år var det den
største holdturnering spillet på ét sted i Danmark
nogensinde. Måske slår vi rekorden i år? Vinoble
sponserer også vinsmagningen på tirsdag, hvor
deltagerne bagefter kan købe vin med en særlig
festivalrabat. Hvis du ikke kan være med der, så
er det værd at holde øje med Vinobles annoncer
i Dansk Bridge og på DBf’s hjemmeside www.
bridge.dk. Her er der ofte særlige tilbud til DBf’s
medlemmer.

Vingsted hotel og konferencecenter

er det nye navn for det, vi kender som Vingstedcentret. Det er syvende år, vi holder festivalen
her, og centret bidrager på mange måder til, at
festivalen skal blive en succes. En af måderne
er i år, at Vingsted hotel og konferencecenter
sponserer bespisning af de godt 50 frivillige, der
holder en velfortjent fest torsdag aften.

Schweitzer trykker Dansk Bridge og sponserer det lille systemkort til parturneringer. Her
på festivalen sponserer Schweitzer et pengebeløb
samt præmierne i bridge/golf-turneringen.
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Gammel Dansk sponserer præmier til
bronzeturneringen tirsdag kl. 19 og inviterer til
morgenbord onsdag kl. 9-10. Endvidere sponserer Gammel Dansk en gave til festivaldeltager nr.
1.000, 2.000, 3.000, 4.000 og 5.000.

Reinholdt bridge sponserer rejsegavekort til det par, der bliver nr. næstsidst i bronzeturneringerne.

Carletti leverer selvfølgelig den populære
Bridgeblanding, som bliver uddelt i bronzeturneringerne til par, der på den ene eller anden
måde har gjort sig særlig fortjent til en lille
påskønnelse.

Odds på afveje
af Ib Axelsen

Du spiller en sanskontrakt med denne farve:
			
< E K D xx
					
				
			
µ		
					
			
< xx

og starter med to høje fra bordet, hvor begge
modspillere bekender.
Vi forestiller os nu, at du står over for et kritisk valg: Skal der fortsættes med en høj klør i
håb om farven 3_3 imod, eller skal der knibes
hjem til hånden i en anden farve. Hvis du gør
det forkerte, går du ned.
Procenterne for 3_3 og 4_2 er henholdsvis
ca. 36% og ca. 48%, så det er klart bedst at tage
en 50% knibning.
Hvad så, hvis det i stedet ser således ud:
			
< E K D Tx
					
				
			
µ		
					
			
< xx

og modstanderne begge bekender med små
kort?

Nu er en tredjedel af tilfældene med 4_2, nemlig dem med bonden anden, udelukket, så odds
for farven 3_3 er ca. 36:32 (52%), og man skal
fortsætte med en høj klør frem for at knibe i en
anden farve.
Nu får du så en tilsvarende klørkombination
i en trumfkontrakt:
Syd / N-S
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Udspil: >K.
Du stikker udspillet med esset og trumfer en
ruder på bordet. Dernæst går du hjem på <D og

Stemningsfoto fra lejrpladsen: Fællesspisning med kolde øl og masser af bridgehistorier
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trumfer endnu en ruder. <B er ikke dukket op
endnu, og det gør den heller ikke, idet du tager
en høj klør fra bordet.
Fortsætte med en høj klør med sparafkast eller spille spar op til kongen?
I en bog læste jeg for nylig, at chancen for, at
farven sidder 3_3, nu er 52%. (This is because
you now know that no one started with jackdoubleton.)
Intet kan være mere forkert. Situationen bliver tydeligvis blandet sammen med situationen
ovenfor. Det er 100% sikkert, at bonden ikke
sidder anden, men det er også næsten 100% sikkert, at farven ikke sidder 3_3! _ for med Bxx
ville en modspiller kaste bonden.
Du skal naturligvis spille spar op imod kongen:
			
# B9876
			
¤ 98
			
>6
			
< E KT 7 2
# D 5 3 2			
# ET
¤ E 4 3 2			
¤K
> K DT
µ		
> 985432
< 5 3			
< B986
			
# K4
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< D4

Der er så omvendt odds for at fortsætte i klør,
hvis <B kommer med fra en af modspillerne!
For så er det enten fra Bx eller Bxx, og så er der
kæmpe odds for, at farven sidder 3_3.
Selvom det ikke umiddelbart fremgår, er det
et spørgsmål om begrænset valg. Ved vurdering
af odds skal man altid huske at korrigere startodds i relation til modspillernes afkastmuligheder.
Det indebærer så også, at man her skal tage
højde for, at en modspiller bidrager med <B fra
<Bxxx, og jeg ved godt, at når jeg engang kommer i en tilsvarende situation med en af læserne
af denne artikel som modspiller, er det lige netop, hvad der vil ske. Jeg må så håbe, at der skal
trumfes med ¤K eller ¤E, når jeg fortsætter i
klør.

Interesserer du dig for odds, kan du købe dette
minihæfte hos Bridgeforlaget i forhallen:
Ib Axelsen: Odds i bridge 32 s., hft., 50 kr.

Stemningsfoto fra en af salene: Sidste år satte festivalen en rekord med 612 spillere, der var i gang samtidig
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MP’erne kommer til Vingsted
af Ole Berg Kristensen

Da det er kommet DBf for øre, at der på sidste års
Bridgefestival forekom en del ”forbryder-meldinger”, har vi nedsat en task-force, kaldet Meldepolitiet (MP), der skal prøve at tackle problemerne. Det er lykkedes DBf at hente fire virkelig
kompetente personer ind til at løse denne opgave:
Indsatsleder, Stig Staal
Gruppens dynamiske leder er hentet fra Politiets
Antimakkerterror Korps. Stigs mangeårige erfaringer gør ham til en stærk leder for gruppen.

Overtrækspolitiassistent, Bjørn Basse-Mann
Med sin godmodige og gemytlige fremtoning,
og sin mangeårige erfaring, er Bjørn manden,
der kan gyde olie på selv de mest oprørte vande.

Cand. Meld. Iffrig Doppler
Fra Direktoratet for Undertræk kommer denne
karismatiske og kompetente administrator. Iffrig
har mange års erfaring med over- og undermeldere, og konsekvenserne af deres handlinger.
Iffrig er ekspert i ”Loven om det totale antal
stik” samt alle de smuthuller, der er i den.

Parturnering, Syd / Alle.
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Udspil: <K.
Her ser vi en Syd, der prøver at stjæle spillet
fra ØV, der kan vinde 2 eller 3#. ØV var dog fornuftige spillere, der tog deres forholdsregler mod

DBf’s Mobbekonsulent, Orla Vejr
Certificeret hold- og parterapeut. Det vil være
Orlas opgave dels at lave forebyggende arbejde,
dels at yde krisehjælp til ofrene for de skumle
handlinger, der uvægerligt vil forekomme ved
bordene på Bridgefestivalen.

Det er lykkedes bulletinrummets udsendte medarbejder, Spørge-Jørgen, at få stablet et interview
med gruppens leder, Stig Staal, på benene.
Spørge-Jørgen: ”Goddag, og velkommen til
Spørge-Hjørnet. Hvordan har I tænkt jer at gribe
opgaven an?”
Stig Staal: ”Tak. Vi har i Meldepolitiet adgang
til ikke alene den allermest moderne teknik, men
til den aller-allermest moderne teknik, som vi
naturligvis vil tage i anvendelse. Men først og
fremmest vil vi opfordre deltagerne til at gøre
en indsats for at beskytte sig selv.”
Spørge-Jørgen: ”Hvordan det?”
Stig Staal: ”Det gælder om at være fornuftig.
Tag fx dette spil”:
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Pas på! Stig Staal holder øje med dine meldinger.

den slags tyveri. Vest startede med <K, efterfulgt af esset og en klør til trumf. På tredje gang
klør lagde Syd bonden. Øst ville gerne have en
trumfning mere, og spillede derfor en lille spar.
Den durkdrevne Syd brugte dog kongen, hvor
Vest lagde #3. Syd spillede ¤K, og Øst måtte
nu planlægge resten af modspillet. Øst kunne
se, at makker måtte have #D, for bare at komme
op på 11 point til sin oplysningsdobling, og da
makker ikke havde meldt 1# ind, var der næsten
100% sikkerhed for, at spilfører måtte have en
spar tilbage, der ikke var damen. Makkers kald
med #3 var kun yderligere betryggende, så Øst
underspillede #E endnu en gang, og fik sin anden
klørtrumfning. To ned i zonen gav +200 til Ø-V,
og en ren top. Et flot eksempel på, at forbrydelse
ikke betaler sig.
Spørge-Jørgen: ”Hvad er det værste, De har
været ude for som Meldepolitimand?”

Stig Staal: ”Igennem et langt liv i tjenesten
oplever man lidt af hvert. Man vænner sig efterhånden til at blive kaldt ud til myrdede kontrakter,
hasarderede udspil og lemlæstede modspil. Men
det værste, jeg har oplevet, var nok dette spil,
hvor vi ser, hvordan tre uvorene knægtes opførsel
lader en forbryderisk kontrakt vinde”:
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Udspil: #2.
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EK85
986
KT 8
D94
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1¤
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Øst stak udspillet med kongen, trak esset, og
spillede yderligere en spar. Forbryderen i syd
trumfede med ¤10. Syd trak ¤E og spillede
hjerter til kongen og trak også damen. To spar
blev indkasseret med afkast af ruder, og en lille
klør blev spillet hjemover. Her fandt den første
uvorne knægt (<B) det passende at tage stikket.
Der var nu følgende kort tilbage, hvor spilfører
skulle bruge tre stik:
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Nu entrede den næste uvorne knægt (¤B) scenen, og Ø-V var i problemer. Kaster de begge
en klør, kan spilfører stikke <K over med esset
og få to klørstik. Kaster de begge ruder, vil esset og kongen falde over hinanden, og kaster
den ene klør og den anden hjerter, kan spilfører
indkassere <K, og spille sig fri i ruder. Nu vil
den spiller, der kommer ind, være slutspillet til
at give bordet et klørstik. Vest forudså dette, og
kastede >E af i håb om, at makker havde >K og
>B. Det hjalp dog ikke, da spilfører nu spillede
ruder til damen, og den tredje uvorne knægt (>B)
således blev det 10’ende stik.
Spørge-Jørgen: Slutteligt; der har været en del
anklager i pressen om, at Meldepolitiet skulle
have skaffet sig ekstra indtjening ved hjælp af
”product-placement”. Hvad siger De til det?
Stig Staal: Beskyldningerne er grebet ud af den
blå luft. Folk, der løber med den slags rygter,
burde få sig lidt kultur. Det kunne fx ske ved at
læse Johann Wolfgang von Goethes fremragende
roman: ”Den unge Werthers ægte lidelser”.

Kort & Godt – Stort & Småt
Kurser

Organisation

Vinsmagning

Festivalansvarlige:
Per Egelund, Flemming Bøgh-Sørensen, Charlotte Koch-Palmund, Jeppe G. Knappe.

To kurser finder sted her i Vingsted i løbet af festivalen. Det drejer sig om kurser i BridgeCentral
og Bridgemate.
For mere information om kursernes indhold:
se www.bridge.dk og www.bridgefestival.dk
Ligesom tidligere vil Vinoble arrangere vinsmagning. Tidspunkt: Tirsdag kl.17.30_18.45.

Restauranten

Der er morgenmad i restauranten hver dag
kl.7.30_10.00 (den 9. + 10. fra kl. 7). Køkkenet
lukker kl.21.00. Se menuopslag.

Bridge-cafe og -kiosk

Bridge-Cafeen har åbent lørdag den 9.juli til og
med søndag d. 17.juli hver dag normalt fra kl.
9_23.30. Den 9. juli åbnes dog først kl.11, og
cafeen lukker kl. 02 tirsdag, kl. 18.30 torsdag
og sidste søndag kl.18.
Bridge-Cafeen får igen i år en lillesøster i
form af Bridge-Kiosken! Her kan du i de korte
pauser købe lidt til at få blodsukkeret op igen.
Bridge-Cafeens sortiment er som sædvanligt: salater, sandwiches, smørrebrød, kager og
drikkevarer.
Og så selvfølgelig den gode og hurtige service! 

Svømmehallen

Svømmehallen er åben alle dage kl. 6.30-08.00
og kl. 19.00-21.00.

En masse mere eller mindre frivillige vil sørge
for, at Dansk Bridgefestival 2011 bliver en succes, og mange af dem har længe været i gang
med forberedelserne.

Information og forlag;
Peter Jacobsen (ansvarlig), Morten Henningsen.
Turneringsansvarlige:
Torsten Ørhøj (holdturneringer), Tage Hansen
og Carl Erik Engelbrechtsen (sideturneringer),
Jeppe Knappe (DM-finaler), Charlotte KochPalmund (Bridge/Golf).
Turneringsledere: Jeppe G. Knappe (ansvarlig), Ole Vinberg Larsen, Jacob Duschek
(DM- finaler), Jens Brix Christiansen, Peter
Eidt, Peter Kraunsøe, Niels Aagaard, Stephan
Magnusson, Ole Berg Kristensen, Jens Ulrik
Fougt, Karsten Nyblad, Torsten Ørhøj.

Appelkomite: DBf’s appelkomite v/ Jens Brix
Christiansen
Rækkemanagers: Bertel Lund Hansen, Peter
Kejlberg, Børge Klinkby, Annie Hundevad.

Kortlægning: Preben Boysen (ansvarlig),
Peder Nørgaard, Svend Gjerløv, Hanne Gjerløv,
Kirsten Munch, Bo Ulrik Munch, Bodil Nielsen, Hans Nielsen, Jørgen Vang Hansen.
Resultatservice:
Ulla Tradsborg (ansvarlig), Otto Rump, Annalise Thorsen, Karl Bo Jensen, Ole Nielsen,
Jonna Laursen, Henning Mikkelsen.

Bulletin, presse og web:
Henrik Kruse Petersen (ansvarlig), Peter Lund,
Charlotte Koch-Palmund, Ole Berg Kristensen,
Søren Fischer, Claus Øgard.
IT: Claus Øgard

BBO: Torsten Ørhøj

Bridge-cafeen/-kiosken: Annelise Christiansen
(ansvarlig), Vivi Larsen, Inga Bang, Henning
Langbak, Lene Høybye, Sonja Schmidt, Birgit
Munch Wissum, Krista Ruby.
Økonomi: Peter Barington.
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Festivalprogram
IAF = imps across the field. C=række for begyndere. Se sideaktiviteter sidst i programmet.
Fredag den 8. juli
19.00 _ 23.00

Schweitzer Bridge/Golf (bridge)

08.30 _ 14.30
11.00 _ 17.45
11.30 _ 18.00
12.00 _ 23.15
13.00 _ 17.00
19.00 _ 23.00
19.00 _ 23.00

Schweitzer Bridge/Golf (golf)
Sølv parturnering 1
DM for begyndere
DM Mixed par
Bronze parturnering 1A+1B+1C
Bronze parturnering 2A+2B
Schweitzer Bridge/Golf (bridge)

08.30 _ 15.00
10.00 _ 19.00
10.30 _ 14.30
13.00 _ 18.00
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00

Schweitzer Bridge/Golf (golf)
DM Mixed par
Bronze parturnering 3A+3B+3C
DM Skolepar
Sølv parturnering 2 (IAF)
Bronze parturnering 4A+4B

09.30 _ 22.00
10.00 _ 18.15
10.30 _ 14.30
11.00 _ 18.15
12.30 _ 22.45
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00

Danish Open kvalifikation
Guld parturnering 1
Bronze parturnering 5A+5B
DM Damepar
VINOBLE Open
Sølv parturnering 3
Bronze parturnering 6A+6B

10.00 _ 17.45
10.30 _ 16.35
10.30 _ 17.00
10.30 _ 14.30
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00
23.30 _ 03.00

DM Damepar
Danish Open kvalifikation
VINOBLE Open
Bronze parturnering 7A+7B
Sølv parturnering 4 (IAF)
Gammel Dansk Bronze par 8A+8B
Midnatsbridge (Bronze parturn. 9)

10.00 _ 18.15
10.30 _ 14.30
11.00 _ 18.15
13.00 _ 17.00
16.00 _ 22.45
18.30 _ 22.00
19.00 _ 23.00

Guld parturnering 2 (IAF)
Bronze parturnering 10A+10B
DM Seniorpar
Danish Open kvartfinaler
Sølv parturnering 5
Danish Open semifinaler
Bronze parturnering 11A+11B

Lørdag den 9. juli

Søndag den 10. juli

Mandag den 11. juli

Tirsdag den 12. juli

Fredag den 15. juli
10.30 _ 14.30
14.00 _ 22.45
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00

Bronze parturnering 14A+14B
DM Åben par
Sølv parturnering 7 (IAF)
Bronze parturnering 15A+15B

09.30 _ 19.00
10.30 _ 14.30
16.00 _ 22.45
19.00 _ 23.00

DM Åben par
Bronze parturnering 16A+16B+16C
Sølv parturnering 8
Bronze parturnering 17A+17B

09.30 _ 17.45
10.00 _ 16.45
10.30 _ 14.30

DM Åben Par
Sølv parturnering 9
Bronze parturnering 18A+18B+18C

Lørdag den 16. juli

Søndag den 17. juli

Sideaktiviteter

Lørdag den 9. juli
09.30 _ 18.00

Kursus: BridgeCentral

09.30 _ 18.00

Kursus: Bridgemate

Søndag den 10. juli

Tirsdag den 12. juli
17.30 _ 18.45
			

VINOBLE vinsmagning - tilmelding
foretages i informationen. (50 kr.).

09.00 _ 10.00
			
			

Gammel Dansk laver gratis 		
morgenbord med kaffe, et rund-		
stykke og en Gammel Dansk til.

Onsdag den 13. juli

Onsdag den 13. juli

Torsdag den 14. juli
10.00 _ 17.45
10.00 _ 18.15
10.00 _ 14.00
11.00 _ 17.45
12.00 _ 18.30
15.00 _ 19.00
20.00 _ 23.45
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DM Seniorpar
Guld parturnering 3
Bronze parturnering 12A+12B
Sølv parturnering 6
Danish Open finale
Bronze parturnering 13A+13B
Vejleturnering (bronze drop-in)

Nu 18 hæfter i miniserien
Køb dem i Bridgeforlaget

Medaljetagere ved
Dansk
Bridgefestival
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
Mixed par
1. Dorthe Schaltz_Knud-Aage Boesgaard........... 245
2. Anita Jensen_Villy Dam................................... 227
3. Ulla Koch_Ulrik Zeeberg................................. 215
Veteranpar
1. Leif Bøgh-Sørensen_Henning Nielsen ........... 472
2. Jens Otto Pedersen_Mogens Krone ................ 439
3. Georg Norris_Svend Jørgensen ...................... 374
Vingsted Open_Finalen
		Team PharmaService_Gudlangur Sveinsson ..... 97_54

2006

Åben par
1. Erik Brok_Jørgen Pabst . ................................. 210
2. Steen Møller_Peter Lund ................................ 208
3. Kristian Tylvad_Jens P. Pedersen .................... 160
Damepar
1. Lene Scheibel_Pia Rasmussen . ...................... 412
2. Susanne Thomsen_Helle Rasmussen ............. 372
3. Maria Rahelt_Christina Mortensen ................ 368
Mixed par
1. Dorte Schaltz_Knud-Aage Boesgaard . .......... 299
2. Rikke Christiansen_Nils Mønsted .................. 245
3. Tina Ege_H.C.Nielsen . ................................... 179
Veteranpar
1. Leif Bøgh-Sørensen_Henning Nielsen ........... 378
2. Steen Jacobsen_Klavs Kierulff ....................... 372
3. Erik Hollbøll_Jakob Baden ............................. 303
Vingsted Open
1. Michael Rübner.............................................224
2. René Schalburg .............................................181
3. Jelling.............................................................179
XP Danish Digital Open_Finalen
		Hulgaard_Norge . ................................................ 93_58
VIP-bridge
1. Maria Rahelt_Michael Fiorini . ......................... 35
2. Jørgen Vinther_Peter Schaltz ............................ 34
3. Dorthe Schaltz_Niels Helveg Petersen ............. 31
Bridge-golf
1. Erik Brok_ Søren Frandsen......................477,60
2. Steen Mikkelsen_Flemming Bjørnholt . ..458,82
3. Carl Thomassen_Ole E.Mortensen .........432,96
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2007

Åben par
1. Jacob Røn_Ulrik Zeeberg................................. 375
2. Camilla Bo Krefeld_Johan Hammelev............ 236
3. K.-Aa. Boesgaard_Steen Møller ..................... 218
Damepar
1. Ulla Koch_Maria Rahelt ................................. 569
2. Pia Knak Jacobsen_Karin Risom . .................. 374
3. Nadia Koch_Ulla Korre Pedersen ................... 281
Mixed par
1. Bettina Kalkerup_Bob Prickaertz ................... 247
2. Lauge Schäffer_Jette Bondo ........................... 187
3. Maria Dam Mortensen_Niclas Raulund Ege... 167
Veteranpar
1. Inge Keith_Ib Lundby ..................................... 446
2. Poul Erik Koefoed_Axel Koefoed .................. 370
3. Leif Johansen_Eivind Sveinbjørnsson . .......... 341
Vingsted Open
1. Reserverne........................................................ 216
2. De kære drenge................................................. 207
3. Firkløver............................................................ 206
XP Danish Digital Open_Finalen
		Bridgeministeriet_Smederup ............................ 113_79
Bridge-golf
1. Søren Rasmussen_Jan Nielsen......................479
2. Birthe og Bent Hansen...................................463
3. Annie Nielsen_Torben Dalsgaard..................460

Fortsættes næste side ...

2008

Åben par
1. Steen Schou_Freddi Brøndum......................... 340
2. Ib Christian Bank_Henrik Iversen................... 304
3. Dorthe Schaltz_Morten Lund Madsen ........... 297
Damepar
1. Signe Buus Thomsen_Anna Christa Ege . ...... 358
2. Maria Rahelt_Ulla Zeeberg . ........................... 275
3. Eva Beildorff_Nell Rindahl ............................ 270
Mixed par
1. Kirsten Steen Møller_Thomas Vang Larsen . . 270
2. Tina Ege_Niclas Raulund Ege ........................ 265
3. Dorthe Schaltz_Peter Schaltz .......................... 260
Veteranpar
1. John Viggo Nielsen_Kurt Rasmussen ............ 340
2. Erik Agersnap_Holger Graversen ................... 336
3. Henning Nielsen_Leif Bøgh-Sørensen ........... 237
Vingsted Open
1. Team Esbjerg.................................................... 209
2. Thomsen og medhjælpere................................ 203
3. Vestjyderne....................................................... 203
XP Danish Digital Open_Finalen
		Bridgeministeriet_DK-junior ........................... 119_65
Bridge-golf
1. Dennis Koch-Palmund_Knud Harries...........276
2. Erik Brok_Søren Frandsen............................276
3. Susanne og Jens Houlberg.............................274

2010

Åben par
1. Michael Askgaard_Gregers Bjarnarson........... 347
2. Sabine Auken_Peter Schaltz............................. 334
3. Jens Auken_Jon Sveindal ................................ 281
Damepar
1. Camilla Bo Krefeld_Bente Bo Christensen . .. 345
2. Helle Rasmussen_Lone Bilde ......................... 304
3. Lena Mortensen_Grethe Bundgaard . ............. 238
Mixed par
1. Dorte Cilleborg_H.C. Nielsen . ....................... 223
2. Bjørg Houmøller_Henrik Iversen.................... 222
3. Lone Bilde_Bo Lønberg Bilde . ...................... 196
Veteranpar
1. Poul Erik Christensen_Erik Fjord Pedersen..... 332
2. Henning Langbak_Jes Bank ........................... 269
3. Erik Skovfoged-Olsen_Jacob Baden .............. 255
Vinoble Open
1. Odins Ravne...................................................... 232
2. Erik Fjord.......................................................... 219
3. Blackadder og Co............................................. 216
XP Danish Digital Open_Finalen
		Bridgeministeriet_Næsten Juniorer .................. 142_92
Bridge-golf
1. Allan Amstrup_Peter Jensen..........................294
2 Otto Dahl_Eigild Johansen............................264
3. Boyd Jancey_Frank Jensen............................264

Vinsmagning
2009

Åben par
1. Michael Askgaard_Gregers Bjarnarson........... 316
2. Ulrik Zeeberg_Thomas Vang Larsen............... 246
3. Lars Blakset_Jacob Røn .................................. 198
Damepar
1. Ulla Zeeberg_Maria Rahelt . ........................... 505
2. Ulla Korre Pedersen_Nadia Koch ................... 309
3. Vera Petersen_Helle Simon Elbro . ................. 279
Mixed par
1. Dorthe Schaltz_Morten Lund Madsen ........... 305
2. Trine Binderkrantz_Kåre Gjaldbæk................. 272
3. Ulla Zeeberg_Ulrik Zeeberg ........................... 240
Veteranpar
1. Poul Erik Christensen_Erik Fjord Pedersen..... 541
2. Erik Lund_Niels Jørgen Tobiasen ................... 377
3. John Hansen_Knud Erik Christensen ............. 349
Vinoble Open
1. Team PAJA........................................................ 233
2. Team MMMS................................................... 219
3. HaJo-StAr......................................................... 212
XP Danish Digital Open_Finalen
		Team PharmaService_SweDanes ....................... 91_59
Bridge-golf
1. Erik Brok_Søren Frandsen............................222
2 Dennis Koch-Palmund_Knud Harries...........210
3. Karen Ebdrup_Niels Peter Madsen................186
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Tirsdag kl.17.30–18.45 inviterer
Vinoble til vinsmagning
i restauranten

Billetter
a 50 kr.
kan købes
i Informationen
i forhallen.

Seniorer fra Østsjælland
af Søren Fischer

Man står jo i et dilemma: Skal man prøve at
kvalificere sig til mixedfinalen eller til bridgegolf-turneringen, som jeg haft ansvaret for i fire
år? Okay, jeg prøver mixed og hvis det kikser, så
håber jeg at finde en bridge-golf-makker.
Tingene løste sig selv. Bridge-golf blev udsolgt på no time _ dejligt _ og så MÅTTE jeg jo
kvale til mixed. Og det gjorde jeg så for første
gang, siden min dejlige kone og makker gennem
45 år havde forladt denne jord.
I seniorpar er det noget ganske andet. Og
de er så hyggelige, de andre gamlinge. Jeg har
været så heldig på fire år at finde fire forskellige
vindermakkere i mit distrikt, så der er jeg mere
hjemmevant. Distriktets 1. plads blev det ikke til i
år, men makker og jeg skal forsøge at forbedre en
10. plads fra DM for to år siden. Da var det kun
en forbistret >8, der i allersidste spil kostede os
fire finaleplaceringer. Havde spilfører trumf med
en højere ruder, havde vi siddet på 6. pladsen.
I et spil fra seniorpar var vi heldige at få en
ren top som Øst-Vest, idet modstanderne gik én
ned i en 6#, hvilket var medvirkende til at vi
nåede med til DM som det tynde øl.
Ved et andet bord viste ægteparret Kinnunnen
i samme spil hvordan topkontrakten 7> skulle
meldes og spilles:
Øst / Ingen
			
# E765
			
¤ K64
			
> 8765
			
< E4
# B 4 3			
# DT 2
¤ D B T 9			
¤ 853
> _
µ		
> BT
< K T 8 6 5 3			
< DB972
			
# K98
			
¤ E72
			
> EKD9432
			
<_

vest

Erik
Iversen

nord

Birthe
Kinnunen

			
pas
2ut 2
pas
4ut 4
pas
5ut 6
pas
6ut 8

øst

Birthe
Iversen

pas
pas
pas
pas
pas

2> 1
4> 3
5# 5
6¤ 7
7> 9

1. Multi med stærke varianter.
2. Spørger efter håndtype.
3. Krav med ensidig ruderhånd.
4. 5 es Blackwood.
5. 3 af 5 esser.
6. Efter konger/trumfdame. Storeslemsinvit.
7. 2 konger inkl. trumf dame.
8. Forslag (parturnering).
9. Ekstra længde.

Udspil: ¤D.
Hjem på ¤E, gå på bordet på tredje gang
trumf, <E med afkast af en spar, #EK og
tredje spar til trumf. Sluttelig hjerter til kongen og smide den sidste hjerter på spar nr. 13.
Ren top.
Hvor svært kan det være? J

Veikko og Birthe Kinnunen
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syd

Veikko.
Kinnunen

Tilbud fra Bridgeforlaget
af Morten Henningsen

I Bridgeforlagets udsalg _ ved Festivalens information _ kan du købe bridgematerialer og et stort
udvalg af danske og udenlandske bridgebøger.

Pilekort

Vi har bl.a. de nye pilekort. Med pilekort skal
man kun være to par for at spille parturnering.
Pilekort fungerer på følgende måde:
Et sæt normale spillekort er forsynet med 48
små felter på bagsiden. I hvert felt findes en pil,
der viser, hvilken spiller, der skal have kortet i det
aktuelle spil. Giver og zonestilling står på bagsiden af jokerne.
Når spillet er afviklet kan man se en beskrivelse af spillet i det medfølgende hæfte. Resultatet
omregnes til en score fra 0 til 100%. Spillene er
fra parturneringer med mange deltagere, hvilket
giver en meget realistisk score.
Hæftet indeholder også et forslag til meldeforløb og spilføring/modspil. Den del skal man nu
ikke hænge sig for meget i, da grundsystemer,
kortvurdering og krav til indmeldinger oftest
giver mange forskellige slutkontrakter- og endnu
flere forskellige meldeforløb. Grundsystemet
er ”Modern Standard”. Det indebærer 4-farveåbninger og major før minor.
Et eksempel:

Vest / Alle
			
# BT 8 5 3
			
¤ B72
			
> T6
			
< D87
# K D 7 2			
¤ K 8 3			
> 87
µ		
< K 6 3 2			
			
# 64
			
¤ DT 5 4
			
> EKB2
			
< E95
Syd

1>
pas
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Vest
pas
pas
pas

#
¤
>
<

E6
E96
D9543
BT 4

Nord Øst
pas
pas
pas
1ut
pas

Et helt udramatisk meldeforløb med en fin 1utbalancering fra Øst. (læs mere om balancering
i defensiven i vores minihæfte!). Spiller man i
et stort felt, er der dog altid nogen, der vælger at
gøre tingene anderledes:

• Vest har (næsten) til en åbning og (næsten) til
en oplysningsdobling efter Syds åbning.

• Øst kan godt forsvare at åbne i 3. hånd eller at
passe syds 1>.

• En frisk Nord-spiller ville måske melde 1#
på makkers åbning, hvorefter N-S ender i 1ut
eller 2#.

Besøg os i forhallen og se, hvordan det virker.

			
Festivaltilbud
Vi har naturligvis lavet nogle særlige Festivaltilbud:							
			
		
Festivalpris:
1 sæt træmeldekasser med skuffe. 500 kr. 220 kr.
Svenske Pilekort 110 kr ............................100 kr.
Bøger:
Hvorfor taber De i bridge. 198 kr. .............100 kr.
Eventyr-Bridge-Quiz 119 kr. ..................... 60 kr.
Udspillet 140 kr. ..........................................70 kr.
Køb alle 3 bøger og spar yderligere 30 kr: 200 kr.
Så længe lager haves.
Ved køb for mere end 500 kr. gives 10% rabat på
alle varer (også tilbudsvarer).
Der er desuden restudsalg på udgåede varer så
længe lageret rækker.

Tag på bridgeferie i
vingsTedcenTreT
8.-17. juli 2011

dansk bridgefestival
dm-parfinaleR

mixed, åben, begynder, dame og senior

holdTurneringer

danish open for eliten &
vinoble open for mindre rutinerede bridgespillere

daglige drop in-Turneringer
guld-, sølv- og bronzepoint

bridge/golf og masser af sideakTiviTeTer

www.bridgefesTival.dk

