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Et brag af en finale _
										og velkommen

Det blev et brag af en afslutning på DM-mixed. To par, Ulla og Ulrik Zeeberg og Nadia
Bekkouche_Peter Schaltz skiftedes til at føre, men de blev skygget af Dorthe Schaltz_
Morten Lund Madsen. I runde 35 (ud af 39) mødtes de to førende par, og i det første
spil havde Peter Schaltz en meldeafgørelse på 7-trækket, der reelt kostede guldet. Ulla
Zeeberg skulle dog i sidste spil have hjælp af en blank <K førend sejren var hjemme.
I dag skal vi sige velkommen til en stribe nye bridgespillere. Der kommer 60 hold for at deltage i Vinoble Open plus 16 hold med ”gamle” giraffer i Danish Open.Det bedste er dog, at vi kan byde velkommen til
96 dejlige og dygtige damer, der i to dage skal dyste om DM-damepar.
Hedebølgen sidste år holdt nok en del væk fra de åbne turneringer. I år er vejret
flot, men også til bridge, og det vælter ind med spillere til bronze-turneringerne.
Sidste år havde vi søndag i alt 157 par. I år var der 216 par _ en fantastisk stigning
_ og festivallens hjernetrust er på jagt i hele landet efter flere bridgeborde, der skal
køres til Vingsted.
Meget tidligt søndag morgen gik en række hårde halse i gang med at erobre hallerne tilbage fra skytterne. Der blev gjort klar til, at 100 par kunne kæmpe om bronzepoint og yderligere 25 borde til sølvfolket. Regnskabsafdelingen fik genopbygget
deres fæstning midt i hallerne. Næste opgave er at gøre 25 borde klar til Dame-DM
og 60 borde! til Vinoble Open.
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Sidste melding afgjorde
medaljerne
af Peter Lund
Der er selvfølgelig mange spil, der har haft stor betydning for placeringen af medaljerne i årets DM for mixedpar, men det første spil i opgøret i runde 35 mellem de to
førende par fik alligevel helt afgørende betydning. Hvis Peter Schaltz som sin sidste
melding havde valgt at melde 7<, havde guldet været hjemme _ sølvet var gået til Dorthe Schaltz og bronze til Ulla og Ulrik Zeeberg. Nu valgte Peter at melde 7> og så gik
guldet til familen Zeeberg _ se spillet og meldeserien senere i artiklen.
Slutstillingen i toppen: Ulla og Ulrik Zeeberg 259, Nadia Bekkouche_Peter Schaltz
251, Dorthe Schaltz_Morten Lund Madsen 246, Bjørg Houmøller_Henrik Iversen 181
_ alle 8 er medlem af One-eyed Jacks, København. På de næste pladser: Leise og Rico
Hemberg, Odense, 155, Tina Ege_Ole Raulund, OEJ, 144, Lone Kiær_Niels Krøjgaard, Young Sharks, Kbh./Akademisk, Århus, 143. På de næste 6 pladser kom iøvrigt
også par fra København!
Topnotering

Henrik Iversen gik helt til tops i samme spil:
vest

Stense
Farholt

12 stik i en sans-kontrakt ligner en umulig opgave, men ved to borde så jeg, hvordan det blev
afgjort i udspillet plus en barsk spilføring.
vest

Tom
Nørgaard

nord

øst

Niels
Anita
Krøjgaard B. Thomsen

				
3#
3ut
a.p.

syd

øst

Lauge
Schäffer

syd

Bjørg
Houmøller

				
1¤
2#
3<
pas
5<
pas
6ut
pas
pas
pas
Lauge fandt det dræbende udspil _ for modspillet: >E. Det gav det 11. stik og tempoet for
skvisen: 1440 og +18.
Peter Kraunsøe var i modspil til 3ut også
skviset med med 5 kort tilbage, men han kastede
ubesværet en hjerter og så turde Nord ikke knibe
efter ¤D. Han toppede og måtte nøjes med 10
stik og }9 på barometeret.

Lone
Kiær

pas

Udspil: >D.
Krøjgaard tog stikket med >K og fortsatte
med 5 x klør. Derefter #5 til knægten og #E.
I dette stik var Øst fanget. Hun skulle kaste fra
>EB og damen fjerde i hjerter. Det blev >B og
så spillede Krøjgaard ruder og rejste et stik på
>10 plus tre stik i hjerter på den ”markerede”
knibning. Det gav dog kun +7 på barometeret,
da flere par havde afleveret 800 som Ø-V.
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nord

Henrik
Iversen

Henrik kringlede 12 hjem

vest

Trille
Plejdrup

pas
pas
pas

Lauge fandt det dræbende udspil _ for modspillet!

Mor spiller ud

”Junior dont love mum” _ det var den kommentar
Trille fik med på vejen fra en af BBO-kommentatorerne efter dette spil:

nord

Michael
Askgaard

1>
2ut
pas

øst

syd

1¤
pas
pas

2#
3#

Andreas
Christina
Plejdrup Lund Madsen

Udspil: ¤K?
Udspillet gik til esset og Syd fortsatte med >4
til kongen _ og så var 15-årige Andreas slutspillet. og Trille fik kommentaren med på vejen. Aktuelt fortsatte Andreas med ¤D _ udspillet burde
jo være fra en doubleton og så kunne Vest trumfe
¤B. Derefter trumf til 10’eren og kongen. Andreas valgte at trække >E, men intet modspil kan
holde Syd fra 11 stik, da ruderne kunne trumfes
op, og så er der 3 afkast på bordet til klørtabere.
Hvis Øst hver gang kan matte Syd med angreb
i hjerter, er der ikke trumfer i overskud, og Syd
vinder kun 10 stik. 3¤ med 11 stik gav +7 på
barometeret, mens 10 stik havde givet }3.

Vinsmagning
Tirsdag kl.17.30–18.45 inviterer
Vinoble til vinsmagning
i restauranten

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

Mor Trille gav Andreas store problemer
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Melding kostede 68 points

Det lyder næsten umuligt, men da de to førende
par mødtes i runde 35 (ud af 39), svingede den
sidste melding ikke færre end 68 points:

Nadia og Peter mod The Hennebergs i sidste runde

Sidste runde

Inden de sidste to spil førte Bekkouche -_Schaltz
med 250 foran Zeebergs 236. De to par sad
begge NS, så deres resultater kunne direkte
sammenlignes:
vest

Nadia
Bekkouche

nord

Ulrik
Zeeberg

øst

Peter
Schaltz

				
pas
pas
2<
2>
pas
3>
4<
pas
4>
4¤
pas
4ut
5>
pas
5ut
6<
pas
7>

syd

Ulla
Zeeberg

pas
pas
pas
pas
pas
pas
a.p.

En flot meldeserie, 2< eneste krav, 2> ventemelding og derefter en række naturlige meldinger.
5> viste 0 esser, 5ut invit til storslem, og 6<
værdier i klør.
Der kom spar ud og med trumferne 4_0
måtte storslemmen to ned: +/}19. Hvis Peter
Schaltz vælger at melde 7<, som den afsluttende melding, så får ØV i stedet +15 _ en
forskel på 34 points, der skal tælles dobbelt,
da det er opgøret mellem de to toppar _ en
forskel på 68 points.
Der var i feltet to par der meldte og vandt 7<.
Det ene var Marianne Rasmussen_Bjarke Friis
_ og de klarede det på to melderunder! Bjarke
åbnede med 1>, Syd meldte 2> (til major), 3<
fra Marianne , 3¤ fra Nord og 7< fra Bjarke! Syd
blev så overrasket over dette fantastiske spring
til 7-trækket, at hun ”glemte” at doble for at få
ruder ud til trumf: 2140 og +15.
Toppen ØV gik til Laurence Duc_Stefan
Magnussen, der blev doblet i 7< i Vest _ og
undgik ruder ud: 2330.
Meget skuffende var halvdelen af feltet slet
ikke i slem
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vest

nord

Jens Ove
Henneberg

Peter
Schaltz

vest

nord

øst

syd

Marlene
Nadia
Henneberg Bekkouche

				
pas
1>
pas
1#
pas
2>
pas
3>
3¤
3#
4¤
5>
pas
pas
D
a.p
NS kom meget sent ind i meldeforløbet, men de
fik meldt den gode 4¤ og Ø-V ofrede korrekt
i 5>-D, der kostede 500 mod 620: }1 til N-S.
Karin
Risom

Ulrik
Zeeberg

øst

Peter
Kraunsøe

				
3>
3¤
4>
pas
4¤
a.p.

syd

Ulla
Zeeberg

2¤
pas

Efter denne meldeserie valgte ØV ganske rimeligt ikke at ofre mod 4¤, men den vandt let og
+8 til NS
Stillingen var dermed inden sidste spil:
Bekkouche_Schaltz 249, Zeeberg 244.

Ulla (tv.) og Ulrik kæmper for DM-titlen i sidste runde mod Karin og Søren

B-finalen

B-finalen blev flot vundet af juniorerne Maria
Dam Mortensen og Matias Rohrberg foran Signe
Buus Thomsen (også junior), der spillede med
sin far Jesper Buus Thomsen. De to sidstnævne
forfulgte det meste af tiden Maria og Matias, og
smuttede også forbi i et par runder, inden de senere vindere igen trak fra. I mål var der dog kun
7 point i difference, idet Maria_Matias sluttede
på 588 og Signe_Jesper på 581. På tredjepladsen
kom Winnie Simonsen_Flemming Jørgensen
med 491.
vest

nord

Jens Ove
Henneberg

Peter
Schaltz

vest

nord

øst

syd

Marlene
Nadia
Henneberg Bekkouche

pas
pas
pas
1#
pas
pas
pas
Både Nord og Øst gav sig god tid inden de passede, men det virkede meget fornuftigt. Venlig
sits: Nadia tog 10 stik og fik +2 på barometeret.
Ved det andet bord gik Ulrik til nettet:
Karin
Risom

pas
pas

Ulrik
Zeeberg

3<
4#

øst

Peter
Kraunsøe

pas
a.p.

syd

Ulla
Zeeberg

3#

Det er ikke nogen god game. Den kræver trumferne 3_3 plus <K blank! Sådan sad det. +15
på barometeret og DM til Ulla og Ulrik Zeeberg
med 259 _ og med 251 endnu en sølvmedalje til
Nadia og Peter Schaltz (dem har han mange af).
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Maria og Matias vandt B-finalen

Festivalhistorier
af Henrik Kruse Petersen
Fra A til B

Fra fest til bridge

Skytternes fest i hallerne var en hård belastning
for bulletinmedarbejderne, idet arrangørerne i
deres visdom bl.a. havde placeret en sømbod få
meter fra bulletinrummet, og i denne bod forlystede man sig så meget højlydt med at banke
søm ned fra kl. 18 til 02. Dette støjkaos blev så
tilsat festglade mennesker og rockmusik, hvilket
gjorde skribenter meget, meget trætte i ørerne.
Imponerende var det dog, at da morgenen
gryede havde morgenfriske folk forvandlet et
af festlokalerne til en hal fyldt med alskens
bridgemateriel, der kun ventede på at blive brugt
i dagens store sideturneringer.

Inger (th.) og Hans Jørgen røg i B efter middagen

Har man sagt A må man også sige B. Denne
vending kender de fleste, men for parret Inger
og Hans Jørgen Mortensen blev det pludselig en
realitet efter mixedkvalen, hvor de intetanende
gik til aftensmaden i forvisning om at de netop
havde kvalet til A-finalen på den sidste plads
som nr. 40. Da de kom tilbage fra maden var
der imidlertid kommet en tastefejl for dagens
lys, og det betød at parret rykkede en plads ned
på resultatlisten, og så hed det B-finalen i stedet.
Surt show!
Karin Risom_Peter Kraunsøe synes dog ændringen var en fin udvikling, idet de tog turen
den modsatte vej.
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Før og efter ...

Vi ligger os på lur

Jeg havde ikke helt tjek på stillingen efter lørdag
aftens spil i mixedfinalen, så da jeg mødte Nadia
Bekkouche ved morgenbordet, spurgte jeg hende,
hvordan det gik. Hun sagde, at det gik o.k, og at
de havde lagt sig på lur. At det var den helt rigtige taktik viste sig snart, idet Nadia og makker
Peter Schaltz, straks avancerede fra 4. pladsen til
1.pladsen i løbet af få runder søndag morgen. I
allersidste spil glemte de desværre det taktiske
oplæg og måtte rykke ned på sølvpladsen.
”At ligge på lur”-taktikken er på trods af det
givet videre til fri afbenyttelse for alle i de mange
kommende turneringer. Om den kan benyttes,
hvis man ligger nr. 120, er dog noget tvivlsomt.

Melding uden for tur. Peter Eidt dømmer.

Transportabel tysk turneringsleder

Nadia og Peter finjusterer ”på lur taktikken”

Parturnering for 2½ bord?

Alle ved, at det er svært at få de helt unge til at
spille bridge, men der blev alligevel gjort et kækt
forsøg søndag eftermiddag, idet man havde inviteret juniorer til at dyste om et DM for skole-par.
Da turneringen skulle sættes i gang ledte man
imidlertid forgæves efter et af parrene. Det forlød, at de var i centret, men hvor? Det lykkedes
aldrig at finde dem, så hvis du ser to helt unge
mennesker gå hvileløst rundt i kældergangene,
så er det sikkert det forsvundne par.
Hvordan den noget barberede turnering ellers
sluttede, kan du se andetsteds i denne bulletin.

Bridge kan være ret kedeligt uden modstandere

7

Turneringsleder! Råbet lyder pludselig i salen,
og frem til bordet kommer der fluks en hyggelig
mand, der er tysker, forstår meget dansk, og som
regel taler flydende engelsk til folk (efter altså at
have sikret sig, at de forstår den slags udenlandsk
snak). Hvad laver han mon her?
Peter Eidt kommer egentlig fra it-branchen,
hvor han har været manager og programmør, men
lever nu af at rejse rundt og organisere turneringer og at være turneringsleder. Jeg mødte han
for nylig til det åbne EM i Polen, hvor han var
med til at lave et fantastisk velorganiseret EM,
og lige nu er det altså de danske bridgespillere
han prøver at få på det regelrette spor, når noget
er gået galt.
Sidste år insisterede han på at gå i sort jakkesæt, selv når han arbejdede i den kvælende danske sommervarme, men i år har han dog skiftet til
vores hvide turneringslederskjorter. Klog mand
på alle måder, ham Peter.

Grove og Norman vandt bridge/golf

Bridge/Golf

I strålende solskin blev bridge/golf turneringen søndag afsluttet med golf på Gyttegård Golf Klub.
Bridge blev vundet af Morten Andersen _Klaus Adamsen, mens golf blev vundet af Sofie KochPalmund_Rikke Justesen.
Den fineste præmie, kombineret bridge/golf blev vundet af Mads Grove_Henrik Norman Hansen. Mads og Henrik førte turneringen næsten fra start til mål, så de var velfortjente vindere. På
andenpladsen kom Erik Brok_Søren Frandsen og på tredjepladsen Dennis Koch-Palmund _Knud
Harries.

DM for skolepar afgjort

Rasmus Jepsen_Jon Brodersen (sølv), Peter Jepsen_Majka Cilleborg (guld) og Cecilie Kofoed_Søren Bilde (bronze)
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Sidste nyt fra Meldepolitiet
af Ole Berg Kristensen

Advarsel om pasfalsknerier

Meldepolitiet beder os advare om risikoen for
pasfalsknerier på festivalen. Indtil videre er der
observeret to eksempler. Det ene var dette:

						

vest

nord

pas
pas

4¤
pas

Askgaard		
		

øst

pas!!!
5<
pas

syd

1¤
D

Som det fremgår af diagrammet, er delinkventen
yderligere mistænkt for, pga. sin 5 klørmelding,
at køre med defekt bremsesystem. 5<-D gik to
beter, men da ca. halvdelen af feltet gik ned i 4¤,
blev det til ren middel.
		

Tough on crime!!!

vest

nord

øst

1#
pas

pas
D

1ut
a.p.

				
		
		

syd

Nadia

pas!!!
pas

Nadia Bekkouche i syd passede med: 12hp, en
femfarve og ingen genmeldingsproblemer. I sig
selv en overraskende disposition, men når det
kommer fra en spiller med ry for godt at kunne
melde til, blev modstanderne naturligvis fanget
på det forkerte ben. Efter fire gange klør og sparskift fra Syd, blev det kun til fire stik til spilfører,
eller }800 og en ren bund.
I næste eksempel er der, af hensyn til Michael
Askgaards makker, nedlagt navneforbud.
9

Det er med stor glæde, at meldepolitiet har set
turneringslederne tage de nye, udvidede straframmer i brug, fx i forbindelse med scoringsfejl.
De har således i mix-turneringen uddelt den
hidtil hårdeste straf i en dansk bridgeturnering.
I en runde havde Peter Schaltz glemt at taste det
sidste resultat ind i bridgematen, således at en
utålmodig spiller i runden efter ikke kunne taste
sine resultater ind. Den utålmodige spiller var Peters kone Dorthe, og turneringslederen sladrede!

Forkerte spil:

Det sker til tider, at spillerne i en turnering, ved
en fejl spiller et spil de først skulle have spillet
runden efter. Meldepolitiet vil gerne forklare
hvordan den slags ordnes regnskabsmæssigt, og

giver derfor ordet til Cand. Meld. Iffrig Doppler:

”Hvis to par har spillet et spil for tidligt, skal
de beholde deres score. Hvis de begge, i runden
efter, skifter til at sidde på den modsatte led, skal
man først indtaste det opnåede resultat ved det
ene pars bord, og derefter vende spillet. Scoren
for modstanderne justeres i forhold til de af organisationen fastsatte regler. Ved det andet pars
bord vendes spillet ikke, men scoren justeres for
modstandernes vedkommende i forhold til de af
organisationen fastsatte regler, mens det oprindelige pars score justeres i forhold til det ved
det andet bord indtastede resultat. Såfremt det
ene par skifter til samme led, skal resultatet ikke
indtastes for det par der ikke skifter til samme led,
men uopholdeligt indtastes for det par der skifter
til samme led. Her skal der ligeledes justeres i
forhold til de af organisationen fastsatte regler,
dog skal justeringen i forhold til vendingen af
spillet naturligvis udelades.
Det hele er faktisk såre simpelt!
Lidt mere interessant bliver det, hvis det ene
pars modstanderpar, i runden før har spillet et
andet spil for tidligt. I så fald…” (Forkortet af
redaktionen.)

Anmeldelse af en forbrydermelding:

Meldepolitiet modtog en anmeldelse om, at Mads
Grove havde afgivet en forbrydermelding, og vi
undersøgte straks sagen:

vest

		
		
		

pas
D

nord

øst

1#
2¤
pas

2>
pas
pas

Mads		
Grove		

		
#86
			
¤6
			
> _
			
< _
# D B 7			
¤ _			
> _
µ		
< _			
			
# _
			
¤ _
			
>_
			
< 984

#
¤
>
<

_
_
DB
T

Da Mads spillede en klør fra bordet, blev Vests
trumfer fanget på mellemhånd, og 8’eren kom
i hus via et trumfcoup. 7 stik og }100 gav lidt
under middel (}4), hvor to beter havde givet }17.
Efterfølgende efterforskning har bragt yderligere bevismateriale for dagen:

syd

Henrik
Norman Hansen

pas
2#
pas

Udspil: #E.
Efter udspillet skiftede Øst til ¤B. Mads
dykkede både på bordet og hjemme! Øst trak
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nu >E, hvor Mads skilte sig af med sin største
ruder, 10’eren. Dette fik Øst til at tro, at det var
en singleton, og Øst prøvede derfor at give sin
makker en klørtrumfning ved at spille <E og
klør igen, hvor Mads kastede en hjerter på <D.
Mads fortsatte med <B, som Vest trumfede med
10’eren og Mads overtrumfede med kongen. Nu
fulgte ruder til kongen og ruder til trumf, hjerter
til esset og hjerter til trumf. Stillingen var nu:

MP Stig Staal holder stadig øje med dine meldinger

vest

		
		
		

1#
3<

nord

øst

pas
pas
pas

pas
1ut
3ut

Mads		
Grove		

Udspil: ¤D.

syd

Henrik
Norman Hansen

pas
pas
a.p.

Mads slipper for yderligere efterforskning

Mandag den 11. juli
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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

Første stik gik til Esset, 5’eren og 2’eren. Nu
spillede spilfører <K fra bordet, som Mads stak
for at spille ¤6 igen. Den fik lov at løbe uantastet
rundt! Mads fortsatte med ¤10, som spilfører
stak. Nu fulgte tre gange klør, der bragte Mads in
på <10. Mads spillede en ruder, der gik til bonden, damen og esset. Spilfører trak sine topstik,
hvor Henrik fik kastet lidt uheldigt af. (Det må
også være forvirrende for en Norman at sidde
syd.). Nu så det sådan ud:
			
#K98
			
¤ _
			
> _
			
< _
# E D 7			
#T
¤ _			
¤9
> _
µ		
>6
< _			
<_
			
# _
			
¤ B
			
> 74
			
<_
Spilfører lod #10 køre rundt. Den dykkede Mads
naturligvis! Nu var spilfører slutspillet til at give
de sidste to stik til Syd, der til og med kunne tage
sidste stik, og beten, på >7.
Vi må konkludere, at selvom 2¤ i spil 9 umiddelbart kan se lidt forbryderagtig ud, har Mads
vist, at han er i stand til at tage stik på småkort.
Og når man kan tage stik på småkort, kan man
også melde på dem. Derudover er det tydeligt,
at Mads også er en høflig person, der gerne
sætter sig selv i skyggen, og lader makker tage
stikkene. Vi må derfor klart afvise at efterforske
yderligere.

Dagens program

Danish Open kvalifikation			
Guld parturnering 1
		
Bronze parturnering 5A+5B			
DM Damepar 				

VINOBLE Open				

Sølv parturnering 2 (IAF) 		
Bronze parturnering 6A+6B		

Centersalen
Hal 1
Hal 2
Auditoriet

Hal 1

Hal 2
Hal 2

Facebookveninde
							

af Charles

Det sociale netværk, Facebook, får skyld for
mange ting, og jeg fandt en makker til en hyggelig bronzeturnering på Facebook. J
Jeg har fornøjelsen at have små hundrede
venner på Facebook, og det er damer alle sammen. J
I forbindelse med en weekend i Damedivisionen fangede jeg et godt foto af Nell Rindahl,
og det blev straks brugt som profilfoto. Det førte
til en masse hyggelig chat i årets løb, og det
mundede ud i en aftale om at spille en bronzeturnering i Vingsted. Det løb af stablen søndag
formiddag, og det ser ud til, at der sættes nye
deltagerrekorder i disse turneringer. Det blev en
meget hyggelig turnering, og vi sluttede da i den
bedste femtedel.
Et spil:

					
vest

nord

Charles		
			

		
3ut

pas
pas

øst

syd

1ut
pas

pas
pas

Nell
Rindahl

Udspil:#2.
Nord tog #K og fortsatte med #5 til #E
via #B og #D. Ruder til knib og >K, og Syd
fortsatte med #9 til #10. Efter tre ruderstik var
stillingen:
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Der fulgte 4 runder klør fra top. Farven brød ikke,
men nord kom ind og måtte spille væk fra ¤K!
Det gav 10 stik og +12.
I sidste runde mødte vi oversidderen, og så
får man en ordentlig ”Bjørn” på (se foto).
Der er allerede aftalt en turnering i 2012. J

						

Nyt udefra

							

af Charlotte Koch-Palmund

JR vender tilbage

Efter flere års spekulationer er det nu en realitet.
Fra sommeren 2012 genopstår tv-serien Dallas.
TV-selskabet TNT har bestilt ti episoder af 'Dallas', der oprindeligt blev sendt fra 1978 og frem.
En del af de oprindelige skuespillere vender tilbage i deres vante roller. Man kan derfor glæde
sig til gensyn med J.R. Ewing _ i form af 79-årige
Larry Hagman, Sue Ellen (Linda Gray) og Bobby
Ewing (Patrick Duffy). I den ny serie fokuserer
man på JR's og Sue Ellens søn John Ross og hans
fætter Christopher (Bobby Ewings søn).

Ser min r.. stor ud i de her bukser?

Nu ser det ud til, at det bliver nemmere at svare
på. En god bagdel står højt på ønskelisten hos
mange, når der skal købes nye cowboybukser.
Men det kan som bekendt være svært at se sig
selv bagfra, og derfor har en butik i Los Angeles
installeret små kameraer i deres prøverum. Mens
kunderne prøver tøj, bliver de filmet bagfra og
de levende billeder bliver vist direkte på en lille
indbygget skærm i prøverummets spejl.
Godt man spiller bridge siddende J.

Dansk succes i Tyskland

I disse dage kører det for den 60-årige danske
succesforfatter Jussi Adler Olsen. Hans tredje
bog ”Flaskepost fra P” udkom den 21. juni i
Tyskland, hvor den efter få dage var udsolgt.
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Salget, der nu samlet er oppe på mellem 3,5 og
4 millioner bøger på verdensplan, gør ham til
en holden mand. Med succesen er han blevet en
superstjerne i Tyskland:
”Jeg er blevet berømt på en måde, som jeg ikke
synes, er nødvendig”, udtaler Jussi Adler Olsen,
som bliver hentet i limousine og har livvagter på.

Smølferne kommer

De nuttede små blå figurer, der i Danmark har
fået navnet smølferne, blev skabt af den belgiske
tegneseriekunstner Pierre Culliford, der blev født
25. juni i 1928. Derfor blev der netop 25. juni
afholdt global smølfedag i hele verden for at fejre
tegneserieforfatteren, som døde i 1992. Guinness
Rekordbog har været til stede i flere byer i verden
for at registrere rekordforsøg for ”flest mennesker udklædt som smølf nogensinde” inden for
24 timer. Det er filmselskaberne Columbia Pictures og Sony Pictures, der har koordineret den
globale smølfedag. Og mon ikke det sker for at
lave et reklamefremstød for den kommende 3D
biograftegnefilm ”Smølferne”?

Valgflæsk

Statsminister Lars Løkke Rasmussen skal lade
være med at være så sur og vrissen og i stedet
udvise langt mere overskud, ellers risikerer regeringen at tabe et kommende folketingsvalg.
Sådan lyder advarslen fra Dansk Folkepartis
formand, Pia Kjærsgaard. Det skriver Berlingske.

Mixed par A-finalen
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Mixed par B-finalen: Se bridgefestival.dk
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DM for skolepar

Sideturneringer
Bronze 3A (47 par)
1. Henrik Knudsen - Henning Østergaard
2. Flemming Clausen - Mogen Rerup 		
3. Per Ekenes - Ture Rademacher 		
Bronze 3B (50 par)
1. Hans Peder Jensen - Jesper Vildal		
2. Bente og Bent Mølmann 			
3. Anne Lis Pedersen - Poul Kelså 		
C1. Ib A Jensen - Poul Østergaard

193
171
146
270
220
198

Bronze 4A (46 par)
1. Benny Marquart - Henrik Kristensen
2. Kim Nørgaard - Trille Plejdrup 		
3. Martin Christoffersen - Annette Bjørn

145
133
133

Bronze 4B (24 par)
1. Birgit Christensen – Birgit Gosvig Kelså
2. Sonja Beck - Jytte Lützhöft 		
3. Inga og Bjarne Poulsen			

97
79
64

Sølv 2 (49 Par)
1. Lars Korsholm - Ady kjærgaard

1826
2. Jan Jørgensen - Thomas Svendsen
1576
3. Lotte Skaanning-Norris-Ture Rademacher 1103

