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Vinoblesejr til Jepsen

									

I gårsdagens bulletin var jeg en smule efter Morten Jepsens hold for deres uopfindsomme holdnavn.
Men efter dagens semifinaler og finaler må jeg konstatere, at navnet var effektivt. Morten Jepsen
vandt Vinoble Open ved at slå Randers 4.0 i finalen. Stort tillykke til hele holdet!
		I DM for seniorpar har sidste års vindere Niels Henriksen - HK Sørensen atter lagt sig i spidsen
for feltet. Om det holder hjem er dog tvivlsomt, eftersom parret har udtalt til bulletinen, at de kun
vinder i lige år... (2012, 2014...)
		Den radikale tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen har deltaget i turneringer både i
går og i forgårs, og med stor succes, eftersom han vandt handicapturneringen tirsdag aften.
Det lykkedes mig at fange ham med pen og kamera, og jeg fortalte begejstret to unavngivne juniorer,
at jeg lige havde fået lavet et interview til bulletinen med Niels Helveg Petersen. De kiggede begge
uforstående på mig...
		I dag afslutter vi seniorpar, og så er det samtidig dagen for den store guldturnering og ikke
mindst - fest med bandet Kurt og Kiksene, som er noget bedre, end deres navn lyder.
		Vi ses i aften på dansegulvet!

Nye par er kommet hertil, men mange
gengangere

deltager

igen

i

år.

Dette

inkluderer blandt andet sidste års vindere,
nemlig Hans Kristian Sørensen og Niels
Henriksen. Faktisk er de ikke bare sidste års
vindere, men de har formået at vinde guld to
gange i løbet af de sidste tre år (2012 &
2014). Igen i år ligger de i toppen, og vinder

DM SENIORPAR

de i år, har de vundet guld 3 gange – mere

Af Amalie Palmund

end noget andet par førhen har gjort, siden
festivalen startede i 2005. Jeg tog ud for

I går slog festivalen dørene op for dette års

finde dem i deres velfortjente frokostpause

DM Seniorpar i de smålune lokaler bag den

for at snakke med dem om vind og vejr – og

store hal. Her bliver der naturligvis kæmpet

bridge selvfølgelig! Mit første spørgsmål var

om medaljerne og titlen, men bare at nå til

naturligvis, om de havde spillet godt. Her

DM turneringen er lidt en sejr i sig selv.

blev der trukket lidt på skuldrene.. HK

Denne seniorturnering rummer nemlig 48

påpegede, at Henriksen havde spillet godt.

par, der alle har formået at kvalificere sig

De mener, at Seniorpar er den hyggeligste

videre fra forskellige distriktsfinaler rundt om

turnering, man kan spille i Danmark. Dette

i landet – og konkurrencen til finalen har

blev jeg nødt til at få uddybet, og til dette

været ekstra hård i år. Her stillede nemlig XX

sagde HK, at det er fedt, at man møder de

håbefulde

Til

samme mennesker, man har mødt igennem

sammenligning stillede der næsten ligeså

40 år (50 år for Henriksens vedkommende…).

mange par op til distriksturneringerne for DM

De mener også begge to, at de kun kan vinde

Mixed par, men her kom hele 120 par til

guld i lige år – så 2015 er no-go, men de har

Svendborg finalen.

planer om at vende tilbage i 2016.  Nå, nok

par

op

i

Danmark.

sniksnak. Nu til et spil, der måske kan give et
indblik i, hvorfor parret har vundet guld nogle
gange:

SENIORKLICHÉER

♠10 er stor nok!
S/Ingen

Selvom

lokalet

er

fyldt

med

seniorbridgeklichéer, såsom pibe, seler og

♠ K 10 8 6
♥D
♦ E B 10
♣ED983

gangbesvær, gik jeg på jagt efter myter, der
kunne ”bustes”. En af de største antagelser
må være, at alle seniorspillere har gråt hår.
Dette er dog en stor misforståelse! Jeg fandt
nemlig Jakob Baden, som er et levende bevis

♠B5
♥EK832
♦D92
♣742

på, at man sagtens kan være seniorspiller
uden at have gråt hår (bemærk dog selerne):

Vest

Nord
Henriksen

Øst

Pas
Pas
Pas

1♣
1♠
3NT

Pas
Pas
AP

* Fjerde farve

Syd
HK
Pas

1♥
2♦*

Udspil: ♥9
Okaaaay,

Henriksen

får

et

par

lækre

hjerterstik ned, men de kan hurtigt forsvinde
med ruder konge ude af plads. Indkomsterne
til bordet ser en anelse tvivlsomme ud..
Henriksen kommer hjem på ♥D, og vil nu
have rejst sine klør. Han tager klør es og
spiller en lille klør til klør K i øst. Nu kan
Henriksen egentlig tælle 9 stik, hvis bordet
får lov at komme i spil. Øst spiller spar til
bordets spar B og spar E i vest, som spiller
spar 4 igen. Nord ved, at han nemt kan
komme i stikmangel og prøver med ♠10 –
som holder stik! Lækkert nok. Henriksen
spiller ruder 10 fra hånden, som øst stikker
prompte med ruder K og spiller spar igen til
spar K på hånden. En lille ruder til bordet, 10
stik senere og +20. Ikke dårligt 

Foto: Jakob Baden
Spil godt, Jakob!

af Peter Lund

15 klør i spillet
13
N/Alle
8653
B63
42
EK96

ED4
97
KD653
D72
T7
T542
EBT8
B84
KB92
EKD8
97
T53

Aktuelt gav jeg op og passede i blind
tiltro til makker.

Antal Res Point
1 630 23
13 600 9
10 -100 -14

Det fungerede fint. Modspillet angreb
med 3 x klør fra toppen og makker fik D.
Hjerter til bordet og ruder til kongen og
esset (hos spærrehånden!) B igen og nu
var der 9 topstik – og da Øst undervejs
tabte en hjerter, så blev der 10 stik og +
23 på barometeret.
-Jeg må øve mig i at tælle!

I dette spil skal du sætte dig i Syds stol
og forsøge at få optælling på makkers
hånd: Du ser disse meldinger:
Vest
2
Pas
Pas
Du

Nord
Kruse
1
Pas
3
3ut

spørger

til

Øst
3
Pas
Pas

Syd
PL
1
D
3
Pas

meldingerne

og

får

forklaret, at Øst’s støtte var spær og viste
4-farve. Du kan nu tælle at makker kun
bør have én klør! Alligevel melder han 3
ut?? Hvis han havde haft en doubleton
med Es eller Konge, så havde han givet
vis foreslået en major-game – evt på en
4-3 fit. Hvad sker der?

Henrik overvejede i øvrigt at passe til min
”oplysningsdobling” af 3
givet +800.

- det havde

Ministerbesøg
af Christina Lund Madsen

Da jeg onsdag formiddag tastede resultaterne
for handicap-bronzeturneringen tirsdag aften,
så jeg et velkendt navn. Den tidigere radikale
minister Niels Helveg Petersen stod som vinder
af turneringen med Hellen Thorup.
		Straks løb jeg ned i salen for at se, om han
mon også spillede i onsdag, og ganske rigtigt.
Han og hustruen Kirsten Lee har sommerhus på
Langeland, og så fandt de på at tage til Svendborg
for at spille bridge med hver deres makker.
Niels Helveg Petersen spiller to gange om ugen
i Blaksets Bridgecenter, en gang med hustruen
Kirsten og en gang med Hellen, som altså netop
har vundet sin første turnering med
Hvad synes I om at være på bridgefestival?
”Jeg synes, det er sjovt. Der er enormt mange
mennesker på alle mulige niveauer, unge, ældre,”
siger Hellen Thorup.
		”Der er en rigtig festivalstemning. Her kommer man for at have det rart. Jeg har spillet en
del skak, og og det er jo sådan lidt uselskabeligt.
Bridge er et vidunderligt socialt spil. Det er hyggeligt med alle de frivillige, et godt arrangement,
og jeg kan godt tænke mig at vende tilbage ” siger
Niels Helveg Petersen.
		Hellen og Niels har spillet sammen i tre
sæsoner og kendt hinanden siden 1964. Hun
var veninde med Niels’ søster og kom meget

Weekendbridge på Femø for
små grupper enkelte pladser
tilbage juli og august
3 dage med fuld pension
Kr. 1150

Niels Helveg Petersen
og Hellen Thorup

i forældrenes hjem. Hellen Thorup er 74 år og
pensioneret advokat.
”Hun er også familiens advokat,” fortæller Niels.
”Hun har både skilt folk og skrevet testamenter.”
		Bridge fylder mere og mere for dem begge.
Deres begejstring for spillet vokser støt. Hellens
forældre lærte hende og hendes to søskende at
spille bridge, da de var børn.
		”De sagde: ”I skal lære at spille bridge, uanset
om I vil det eller ej, for man kan risikere at blive
inviteret som 4. mand,” fortæller Hellen.
Parret var rigtig glade for at vinde handicapbronzeturneringen.
		”Vi fik 350 kr. Det er første gang, jeg har
vundet noget,” fortæller Niels glad, før de går ind
for at spille videre i Børsen Gastropub Bronze.

Alanya 1.-8. oktober
all inclusive kr. 5.500
lige ud til stranden
Revirer udførlige programmer
hos Vestervig Bridge
www.bridge-rejser.dk
Tlf. 55563114

Jul/nytår 1 eller 2 uger
Fuerteventura på luksushotel med egen strand
all inclusive
fra 21.dec. – 4. januar
2 uger kr. 12.948 – 1 uge (jul)
kr. 9.298 (nytår) kr. 9.948

kunne gøre noget!” (i stedet for at smide
al maden ud). Dette overhører Jytte
Skjærbæk, og senere på formiddagen har
idéen vokset sig større. Jytte kontakter
Forsorgshjemmet og fortæller, at Dansk
Bridgefestival rigtig gerne vil bidrage med
noget mad, til beboerne på stedet. Der er
tale om al overskydende rugbrød med

DM I MADUDBRINGNING
Af Amalie Palmund

pålæg samt hvidt brød. Anja,
kontaktperson på Forsorgshjemmet, blev
så glad for Jyttes opringning, at hun

Du kender det garanteret selv – mad, du
ikke får spist, ryger i skraldespanden.
Madspild er noget vi alle kender til, og
det er på sin vis et såkaldt ”first world
problem” at have muggent mad i
køleskabet. Samlet set smider Danmark
700.000 TON mad ud om året, og vi er
alle med til at bidrage til dette enorme
tal. Men der er stadig rigtig mange
mennesker i verden og i Danmark, som
ikke får nok at spise. Dette vil Dansk
Bridgefestival rigtig gerne prøve at
hjælpe med! Caféen på festivalen er fyldt
med lækre sandwiches til spillerne, men
de bliver aldrig alle sammen spist. Det
ærgrede Inger Hoppe (frivillig i caféen)
i forgårs, da hun stod og smed det
overskydende mad ud. Hun tænker
højt, da hun siger i caféen ”Bare man dog

råbte det ud i lokalet til de andre
medarbejdere. Forsorgshjemmet deler
maden videre ud til beboerne på stedet,
men også andre mennesker med brug for
hjælp, får del af det. Jytte og hendes
mand, Dirch, leverer på Dansk
Bridgefestivals vegne maden ud i
papkasser samt foliebakker, startende fra
i går og vil fortsætte resten af ugen.
Forsorgshjemmet ligger 7-8 minutter i bil
fra spillestedet, og Jytte og Dirch
er mere

end glade for at kunne hjælpe med at

begge er fra en generation hvor madspild

levere det.

er uhørt.

Udover at hjælpe sultne mennesker,
hjælper Jytte, Dirch, Inger og alle de
andre frivillige i caféen også alle os
spillere her på festivalen. De sørger for at
lave din mad og kaffe klar til pausen,
skænke kolde øl og stå mange timer bag
caféens disk hver eneste dag. Jytte har
uddelegeret 230 vagter på de 10 dage,
festivalen forløber, men da jeg spurgte
hende om det var hårdt, sagde hun ”næ,
det har været sjovt!” 

Dansk Bridgefestival er naturligvis
stolte over at kunne hjælpe med at
Jeg sagde til Jytte, at jeg synes, det var
en rigtig god idé hende og Inger havde
fået, og til dette svarede hun, at de

mindske sult i Danmark, og jeg er sikker
på, at det er et initiativ, der vil hænge
ved i de kommende festivaler!
Kilder: www.stopspildafmad.dk

Sekretariatet på festival
Af Charlotte Koch-Palmund
På festivalen møder du en del af de ansatte i sekretariatet.
Cykelmyggen
Jacob blev ansat 1. april i år, og er på festival (som arbejder) for første gang. Jacob er fuld af gode
ideer og intentioner. Han skal holde op med at ryge, han skal tabe sig, og han skal i form. For
nogle uger siden mødte Jacob på job med en meget mærkelig gangart. Det viste sig, at han havde
købt en cykel, for det var nu, han skulle i form. Imidlertid kan man jo blive pænt øm i rumpen, når
man sådan går i gang med at cykeltræne for fuld skrue. Vi havde rigtig ondt af ham – han kunne
næsten ikke sidde ned – indtil han indrømmede, at han kun havde cyklet 4 km.

Steneren
Trine blev ansat 1. september 2014 har derfor som Jacob debut som arbejdshest på festivalen.
Trine er altid god for en sjov bemærkning, og det kendte jeg hende godt nok til at vide. Til gengæld
troede jeg, at hun var den tjekkede type, som har styr på alting. Men nej. Trine er nok den person
jeg kender, som fx oftest mister ting. Inden for den seneste måned har hun
- tabt sin mobiltelefon, mens hun kørte på cykel – den blev kørt over af en bil
- ikke kunnet finde sit bordingpas, da vi skulle på ferie
- tabt sit dankort i flyets toilet
- og sikkert mere…

Glamour-girl
Christina er på festival for 4. gang. Når hun ikke lige skriver vores medlemsblad, suser hun kloden
rundt og mingler med bridge-pingerne. Christina ELSKER at være i centrum, men nogle gange går
det helt galt.
For år tilbage skulle hendes eksmand spille bridge med Prinsgemalen på Fredensborg slot. Koner
var inviteret til senere på aftenen, så Christina kravlede ind i hendes meget røde Mazda stationcar.
Da hun kom til slottet, var der godt nok en stor port, men der stod så mange turister og
fotograferede, så hun tænkte, at det ikke kunne være der. Ved en lille vej stod: Kun for gæster med
ærinde til slottet. Christina nappede den, men vejen blev smallere og smallere for til sidst at være
en lille-bitte sti. Da hun fik kigget sig omkring, kørte den røde stationcar rundt i Fredensborg
slotspark. Jeg er en anelse usikker på, hvordan historien endte, men det var noget med en garder
og den store port…

Togafyren
Og så er der chefen. Flemming er et meget ordentligt og redeligt menneske. Men nogle gange
møder han lidt sent. Han fortæller aldrig hvorfor, OG DET KAN JEG SÅ GODT FORSTÅ NU,
efter jeg har haft en snak med hans kone Birgitte.
Engang i foråret (måske pga. forkølelse?) snorkede Flemming så meget en nat, at Birgitte smed
ham i gæsteværelset, som ligger i kælderen. Næste morgen smuttede hun derned, lige inden hun
skulle gå, for at tjekke, at han var vågen. Vel oppe af kælderen låste Birgitte døren, som de altid
plejer at gøre. Da Flemming noget efter stod op, var gode råd dyre. Der er udgang til haven, og
iført lagen tjekkede han, om hoveddøren til huset skulle være ulåst. Nope. Flemming er den
eftertænksomme type, så først efter grundige overvejelser indså han, at naboen var eneste
chance. Heldigvis var både hun og reservenøglen hjemme, så hun hjalp togafyren ind af
hoveddøren.

I møder også Claus og mig, men vi kan overhovedet ikke komme i tanke om hverken pinligheder
eller dumheder, så os har jeg ikke skrevet om 

Festivalhistorier
af Christina Lund Madsen

Hørt på festivalen
En unavngiven damespiller var lidt nervøs undervejs i DM for damepar, da hun fik dette gode
råd af sin makker, som hermed er viderebragt
til alle os andre:
		”Du skal bare tage trusserne af, så tænker du
på det i stedet for.”

Præventionsproblemer
En gæv jyde og en københavnertøs i samtale:
Københavnertøsen: ”Fem børn?! Sig mig, har I
ikke hørt om prævention i Jylland? Det har jeg
da lært om i skolen.”
		Kvinde, der overhører samtalen:
”Har du også gået i skole i Blaksets Bridgecenter?”

Store sal onsdag formiddag

Deltagerrekord i Gastropub Børsen Bronze
Onsdag formiddag er traditionelt den dag, hvor
der er flest deltagere i sideturneringerne. Rekorden fra sidste år lød på 188 par. Den blev
slået i går, da hele 194 par satte sig til bordene i
Gastropub Børsen Bronze.
		Det endda samtidig med, at sølvpointturneringen Hotel Troense Sølv blev afviklet.
		Indtil videre er deltagerantallet i sideturneringerne status quo i forhold til sidste år, men det
er muligt, at den rekordstore deltagelse i Vinoble
hiver det samlede deltagerantal op. Vi får se sidst
på ugen.

Fra bulletinrummet
Peter Lund og Henrik Kruse Petersen kiggede
forbi bulletinrummet i pausen efter første sektion
i DM for seniorpar, som de sammen stiller op i,
mens de pjækker fra skriveriet.

Yndige og kloge
Amalie

Mig: ”Hvordan går det med jer?”

Peter Lund: ”Vi ligger under middel.”

Mig: ”Nå, det er jo kun en sektion. Der kan ske
meget endnu.”
Kruse: ”Ja, det kan nå at blive meget værre.”

Kruse var rigtig i hopla. Fem minutter senere
sig jeg til Amalie Palmund, som er skribent på
bulletinen resten af ugen:
”Jeg elsker, når jeg kan høre, hvordan du bare
taster løs.”
Amalie: ”Ja, jeg skriver også hurtigt.”

Kruse: ”Det er bare ærgerligt, det er på Facebook.”
En høflig opfordring fra SG-huset

Hvis bare Kruse udviste samme kreativitet ved
bridgebordet...

BRIDGE

på Brandbjerg Højskole
Spil bridge og oplev højskolestemning på den gamle herregård
mellem Vejle og Jelling - midt i Grejsdalens smukke natur.
Uge 30 - Jacob Røn
Uge 32 - Jacob Røn
Uge 35 - Jacob Røn
Uge 47 - H.C. Nielsen
Pris: Kr. 3.995,-*
*Rabat til medlemmer af Ældre Sagen

Tilmelding:
www.brandbjerg.dk eller 75 87 15 00

BRANDBJERG HØJSKOLE

Bevæger dig

Morten Jepsen vandt Vinoble
af Christina Lund Madsen

Semifinalerne i Vinoble Open var en sejr for
rutinen. Morten Jepsen (Kristian Tylvad, Morten
Jepsen, Jes Bank, Flemming Madsen) havde som
vinder af A-puljen valgt Signedonnemann (Brian
Skjønnemann, Mads Eyde og juniorerne Signe
Buus Thomsen, Emil Buus Thomsen), mens
Randers 4.0 (Nils Mønsted, Tom Nørgaard, Poul
Clemmensen, H.C. Graversen, Jan Pedersen,
Jesper Buus Thomsen) mødte Nilslands Crew i
den anden semifinale (Mats Nilsland med de tre
svenske juniorer Mikael Rimstedt, Ola Rimstedt,
Simon Hult).
		Formatet var 2 x 12 spil, og begge kampe
endte med sikre sejre til Randers 4.0 og Morten
Jepsen over de to ”juniorhold”.
		Der er stadig lidt junior over Mads Eyde, og
han er altid god til at grine af sig selv. Han gav
mig dette spil fra kampen mod Morten Jepsen:

vest

Jes
Bank

nord

Mads
Eyde

			
pas
3ut
Udspil: ¤2

øst

Flemming
Madsen

3¤
alle pas

esset, fik hjerter igen og gik sine fire beter som
en mand.
		”Hvis jeg bare havde dykket i hjerter en
gang, så havde jeg vundet 3ut, hvr de havde 4xh
i kortene, fortæller Mads mig storgrinende.”
		Ved det andet bord:
vest

Emil
Buus Thomsen

nord

Kristian
Tylvad

			
pas
3ut
D
pas
alle pas

øst

Signe
Buus Thomsen

3¤
pas
pas

syd

Morten 		
Jepsen

D		
pas		
4xr		

Ved det andet bord åbnede Signe Buus Thomsen
også kun åbnet med 3xh, men her var lillebror
med ved bordet. Han doblede 3ut, og nu løb NS
i 4xr, som tog ti stik. Det kunne ligne et gevinstspil, eftersom 3ut jo kan vinde, men 4xh står, og
de havde Mads ved det andet bord...
		Flemming Madsen fandt et gyldent udspil
her:

syd

Brian 		
Skjønnemann

D		

Flemming Madsen åbnede 3xh i vest, og Mads
Eyde, som er meget meldeglad, havde ikke fantasi til, at han havde 8-farve til sin melding, så
han stak xhD første gang og spillede ruder til

vest

Flemming
Madsen

nord

Signe
Buus Thomsen

øst

Jes
Bank

syd

Emil 		
Buus Thomsen

				
1xr		
pas
1xs
pas
1ut*		
pas 2xk
pas
3xk			
pas 3ut
alle pas
*1ut viste klørfarve

Flemming Madsen servede med xsD! Hvis
spilfører vælger at dykke to gange spar, så kan
modspillet skifte til hjerter, så spilfører stak første gang i håb om, at sparene sad 4-4. Det gjorde
de ikke, så 3ut gik ned, da modspillet skulle ind
på en ruder.

Signe spillede i stedet hjerter ud, og nu var det
nemt for Flemming Madsen blot at dykke en klør,
når Signe dækkede xkB med xkD for at holde
forbindelsen til bordet. 1540 hjem, hvor man ved
det andet bord havde ofret i 6xhD til -300.

Over til den anden semifinale, hvor svenskerne
legede oplysningsbureau:
vest

Ola
Rimstedt

nord

Signe
Buus Thomsen

			
pas
1ut*
2xr
D
2xs
pas
alle pas

vest

Flemming
Madsen

1xr
6xr

nord

Signe
Buus Thomsen

1xh
D

øst

Jes
Bank

2xk
alle pas

syd

Emil 		
Buus Thomsen

5xh		

Emil pressede Flemming Madsen til at melde
6xr, som går ned med klør ud til trumf, men
Signe nåede at doble, så Emil ikke kunne lighternerdoble for at bede om klør ud.

Jeesper Thomsen er god til at finde damer

øst

Mikael
Rimstedt

pas
2xk*
RD
pas

syd

Jan 		
Pedersen		

pas		
D		
pas		
3ut		

1ut var lille og 2xk viste klør plus en højere farve.
2xr var naturligt, RD flugt i major, og nu meldte
Jan Pedersen i syd 3ut, fordi han vidste, hvordan
både klørene og ruderne sad og regnede med,
at sparene sad rundt. Han kunne spille xrD,
som scoopede Østs nier, og så kunne han knibe
xrBTxx ud. Otte minorstik og et hjerterstik gav
10 stik.
Finalen
Randers 4.0 gik i spidsen med 29-15. I et spil
gjaldt det om at finde damer, og det var Jesper
Thomsen bedre til end sin modstander...

Jesper Thomsen kom i 4xs i øst med xk6 ud.
Han tog to gange spar og så sitsen, og med to
spartabere var han tvunget til at finde xrD. Han
kendte ikke hjertersitsen, men gættede på, at
SYd havde ruderlængden, og da damen venligt
kom dumpende anden gang, så var det 620 til
Randers 4.0.
Men føringen holdt ikke. I 2. halvleg fik Morten
Jepsen to store sving hjem i de to første spil.

Flemming Madsen var
i topform i dette års
Vinoble Open

vest

Jes
Bank

		
3xk
pas

nord

Nils
Mønsted

2xs
pas
pas

øst

Flemming
Madsen

pas
3xs
3ut

syd

Jan 		
Pedersen		

pas		
D		
alle pas

Flemming Madsen kom i 3ut i øst. Jan Pedersen
spillede xsD ud, som Øst stak med esset. Nu trak
han fem gange klør, hvor Nils Mønsted i Nord
kastede en hjerter. Nu fulgte ruder hjem til konge,
hvor Mønsted kunne gå på xrE og spille sig fri
i ruder. Da han i stedet dykkede, kunne Flemming Madsen slutspille ham på xrE til at spille
ud fra xsK. Det første store sving kom i hus til
Morten Jepsen.

Randers 4.0 kom lidt igen i kampens sidste spil
med bla. en vundet storeslem, hvor de stod i 6
ved det andet bord, men måtte se sig besejret
med 10 imp samlet.
Det betyder, at holdet med det kedeligste holdnavn blandt de 150 i dette års Vinoble Open, stod
som sejrherrer til sidst.
Og hvad kan man så lære af det? Ikke en dyt.
Find på et bedre navn til næste år.
		En stor tak til sponsor Vinoble!

Randers 4.0

Signedonnemann
uden Signe

Næste sving kom allerede i spillet efter.
vest

Poul
Clemmensen

nord

Morten
Jepsen

			
3xk
D

øst

HC
Graversen

pas
alle pas

syd

Kristian 		
Tylvad		

2xr*		

2xr var multi, og Poul Clemmensen rimeligt 3xk
ind. Det var ikke lykken denne gang, da den blev
doblet og gik 800 mod en fredelig deler ved det
andet bord.

Nilslands Crew fra
Sverige

Stillingen i Seniorpar efter 2. sektion

Slutspil Vinoble Open
Overført

1. halvleg

Sum

2. halvleg

Resultat

Jepsen

8

25

33

41

74

Sigdonnemann

0

8

8

27

35

Overført

1. halvleg

Sum

2. halvleg

Resultat

Nilslands Crew

0

14

14

19

33

Randers 4.0

0

35

35

27

62

Finale

Overført

1. halvleg

Sum

2. halvleg

Resultat

Jepsen

0

15

15

52

67

Randers 4.0

0

29

29

28

57

Semifinale 1

Semifinale 2

Sideturneringer

Triton Rejser Bronze Åben (42 par)

1. Rasmus Damm - Steffen Wich................................150
2. Mads Kirsten - Flemming Jørgensen.......................118
3. Per Falk Thomsen - Claus Bødskov...........................95

Triton Rejser Bronze 28+ (66 par)

Sølv 4 (14 par)

1. Erik Brok - John Møller Jepsen...............................553
2. Stig Jørgensen - Olav Thomsen.................................425
3.Steen Mikkelsen - Poul Markussen...........................336

1. Poul Pedersen - Allan Christiansen..............................226
2. Ingrid Engelsen - Erna Dahl Larsen........................225
3. Ove Sondrup Jensen - Knud Andersen.........................215

Triton Rejser ApS

Bronze 9 handicap (12 par)

1. Hellen Thorup - Niels Helveg Petersen.......................-1,08
2. Annette Nielsen - Lissa Hjørnegaard Jensen.............-0,71
3.Jan Foged Pedersen - Thorbjørn Thorbjørnsen.........-0,66

Dagens program
09.30 - 17.00
09.30 - 18.00
10.00 - 17.00
10.30 - 15.00
19.00 - 02.00

Torsdag den 9. juli

Turneringslederkursus modul 4
Festival-guldturnering
DM Seniorpar
Bronzeparturnering
Fest

(fristen for tilmelding til guldturnering og fest er overskredet)

KROMANNS BRIDGEREJSER

♣

Lissabon 7.–14. juni. Dejligt hotel med morgenmad, flotte velkomst- og afslutningsmiddage og
en middag, alle m/ vin samt udflugt i Lissabon med dansk guide. Gode flytider fra Kastrup ...... 6750 kr.
Samsø 13.–16. august. Flinchs hotel med flot halvpension, søndagsfrokost og gode værelser .... 2495 kr.
Kreta 4.–11. oktober. Hotel Nostalgie i Georgioupolis med middage. Fly fra Kastrup og Billund 5995 kr.
Mölln 22.–25. oktober. Seehotel Schwanenhof nær Lübeck med halvpension og afsl. frokost ... 2400 kr.
Jul og nytår i Tyrkiet 19/12–2/1. En eller to uger på 5* hotel med alt inkl. og direkte fly ..... fra 6150 kr.
Ø.Hjermvej 11, 7560 Hjerm – 9746 4143 – Mail: liddy@c.dk – Info/tilmelding: www.kromanns-bridge.dk

