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”De gamle kan endnu”

									

Således udtalte HC Nielsen sig til pressen, efter at han med makker Steen Schou vandt DM for
seniorpar. De to er nu dobbelte seniormestre, eftersom de også sidder på tronen i seniorhold.
Sølvvinderne blev Jakob Hald-Bjerrum-Helge Hesselberg og bronzen gik til Mona Grete OlesenJens Toft.
		Torsdag var også dagen for den store guldturnering med efterfølgende fest. 188 par stillede op,
og rigtig mange deltog i festen bagefter.

indrømme, at jeg ikke kender særlig mange
ansigter derinde. Han
hjalp mig med at udpege
to par, som med garanti
havde nogle interessante
spil, I andre også ville
synes om. Her henviste

DM Seniorpar

han mig blandt andet til

Af Amalie Palmund

Tonny Hessel – Albert

I går blev den spændende og tætte turnering

6), der gav mig en slem

DM Seniorpar afgjort. Steen Schou – Hans

fra spil 23:

Christian Nielsen (seeded 1’er) løb med

S/Alle

Mylius Nielsen (placering

sejren på +357 over Helge Hesselberg – Jakob
Bjerrum (seeded 11’er) som nummer 2 og
Mona Grethe Olesen – Jens Toft (seeded
21’er) som nummer 3.
Men det var ikke uden svedige håndflader og

♠5
♥D9754
♦K85
♣D862

nervepirrende knibninger de sidste spil fandt
sted. Det var der tæt løb med udskiftninger i
toppen – hver eneste stik betød noget. Af den
grund var der naturligvis også høj

Jeg snakkede med turneringsleder Niels
Krøjgaard omkring frokosttid, om hvorvidt
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koncentration og fokus i lokalet sidst på
eftermiddagen.

♠ED632

Syd
Albert
1♥
2♦
4♦
6♦

der havde været noget at lave. Til dette

Udspil: ♠5

svarede han, at turneringen var forløbet

Der kommer spar ud til spar E, hvor Albert

fredeligt, og at der havde været ”negativt

kaster en lille ♥ fra hånden. Umiddelbart ser

meget at lave”.. Jeg har brugt den rare Niels

det okay ud – han skal have trumfet 2 hjerter

en del i forbindelse med mine to artikler om

på bordet, så han kan klare at tabe et stik til

DM Seniorpar, eftersom jeg – desværre – må

♦K. Hans overvejelser går på at spille sig

hjem på en klør eller trumfe sig hjem på en

rudertrumfninger og 11 stik senere kan Werge

spar. Albert spiller spar fra

og Røhl skrive +850 på regnskabet. Som

bordet til trumf på hånden –

Preben og Benny sagde til mig, kan det altså

som bliver overtrumfet i

nogle gange rigtig godt betale sig, at spille

vest  Heller ikke nemt at

trumf ud. Trumf ud til hjerter E og trumf igen

vide, at Øst sidder med en 7

sikrer N/S tre ♦ stik + ♥E og altså 9 stik. En

farve i spar... Med to

difference på 1350 point…

trumftabere får Albert 11

Som I sikkert har bemærket er fælles for de to

stik og måtte aflevere -14 i

spil, er at de begge involverer fejl – parrene

stedet for at indkassere +16.

selv har lavet! TAK fordi I lod mig udstille jer
lidt her i bullen 

Det næste spil kommer fra Preben Taasti –
Benny Marquart (placering 13).
V/Alle

Tillykke til alle medaljevinderne!
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Udspil: ♣5
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Klørudspillet kom prompte, samtidig med
modstander Hans Werge sagde ”Jeg har til at
redoble!”.. Uups..
Udspillet kører rundt til trumf hos spilfører,
der herefter kan tælle ret så mange stik… To

- Vi satser stærkt på at HK og Henriksen
vender tilbage i 2016 og beviser deres
vi-vinder-kun-i-lige-år regel.

Guld og grønne skove
Ole Berg Kristensen
Gode minor til slet spil
Festivalens store guldturnering, med 182
deltagere, er i gang. Turneringen havde
premiere sidste år, hvor den var
jubilæumsturnering, og man har valgt at
følge op på succesen.
For ligesom at sparke turneringen i gang og
vække eventuelt småsøvnige deltagere,
havde kortmaskinenen i første runde kun
tildelt Syd fem majorkort. I rundens tre spil
tilsammen.
Spillene gav selvfølgelig store sving, og vi skal
se et enkelt hvor alle spillerne faktisk melder
rigtigt, men hvor resultatet alligevel blev
meget bedre for den ene side.
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Udspil: ♥7

Brian Nielsen i syd kunne ikke melde ruder
første gang, da alle meldinger ovenpå
fjendens spærreåbninger ville vise en god
hånd. Da 4♥ kom om til ham valgte han 5♦,
og den sad lige i skabet. Modstanderne kan
kun tage 300 mod 5♦, og melder de 5♥ skal
modspillet blot finde klørskiftet efter udspil
af ♦E.
Selvom alle gjorde rigtigt, så endte spillet
alligevel med +5, ud af 9 mulige, til NS.

Underholdende underspilning til understik

25 års pause

Underspilning af esser kan sommetider have
karakter af vild chancetagning, mens det
andre gange, er en helt logisk konsekvens af
spillet.

I I-rækken fandt jeg min gamle ven Michael
Staub, der har holdt pause fra bridge i 25 år,
men som her i efteråret gik i gang igen.
Michael er en habil bridgespiller, og jeg er
sikker på at hans handicap nok skal udvikle
sig, så vi ser ham i nogle helt andre rækker i
de kommende år. Michael fik genoplivet sin
passion for spillet, da han i golf-klubben fandt
en kæreste der også spillede bridge, og fik
lokket ham til at starte igen. Støttet af
interviewerens lettere ledende spørgsmål
fortæller Michael, at det fantastisk at være
på Bridgefestivalen, hvor man kan få lige
præcis den mængde bridge man har lyst til
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Udspil fra en doubleton for at få en trumfning
er ikke en taktik man ofte vil anbefale. Men
lige her er der de to faktorer til stede, der
normalt kan retfærdiggøre det; en tophonnør
(Es eller Konge) tredje og ikke et godt
alternativt udspil.
Charles i syd stak udspillet med esset, da det
jo nemt kunne være en singleton, og
fortsatte med ♠9, Lavinthal til ruder. Da
spilfører kneb i hjerter og Anita kom ind, var
det en smal sag at underspille ♦E og få en
spartrumfning til -1 og +8 ud af 9 mulige på
barometret.

Michael Staub fører i skrivende stund
I-rækken

Da Michael skulle i gang igen med bridge,
valgte han at gå i gang med
bridgelæreruddannelsen for lige at blive
opdateret med den nyeste teori. Som vi skal
se kan Michael dog også levere inspirerede
modspil:
Vest/Alle

♠ DT85
♥ EDB943
♦ KT
♣T

♠ E64
♥ K7
♦ 987
♣ EKD84

♠ B973
♥ T53
♦ D632
♣ 93
♠ K2
♥ 86
♦ EB54
♣ B7652

Michael havde åbnet med 1♣ og Nord var
blevet spilfører i 3♥. Udspillet var ♣3, og
Michael kastede i stik 1 grus i øjnene på
spilfører ved at spille ♣E og en lille klør igen,
som spilfører trumfede. Spilfører anede fred
og ingen fare og spillede spar til kongen og
esset. En lille klør kom tilbage og spilfører
trumfede nu lavt, men blev trumfet over.
(Det havde været smartere at smide en
taber, men spilfører havde et helt andet
billede af klør-sitsen.) Selvom spilfører
gættede at knibe i ruder, så blev det kun til 9
stik og +2 til Michael og makker. Andre
spilførere, der havde fået venligere modspil,
fik 10 stik, hvilket ville have givet Michael -4 i
stedet.

Sideturneringer
af Christina Lund Madsen

Stine på 10 år stillede op med sin far Lars Søgaard i Svendborgsund Bronze B. Hun har været på
flere juniorcamps, og det bærer hendes meldinger
en smule præg af...
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Farmand plumpede lige i fælden og servede med
<K til <E. Spilfører spillede ruder til Stines es,
og hun fortsatte med <B til <D. På indkassering
af ruderstikkene klamrede farmand i øst sig til
#T7 og ¤B743. Nu fulgte tre store hjerter, hvor
Stine skulle kaste af tredje gang. Nu forsøgte
Stine at rette op på fars udspilsbrøler ved at
blanke #K! og holde <T9.
		Desværre valgte spilfører at tage de ”sikre”
10 stik ved at spille spar til E, og så fik hun 12,
og Stine fik ikke løn som fortjent.

Ny festivalrekord
Onsdag aften afholdt Bridgefonden sin turnering,
hvor der var mange særpræmier at spille om for
dem, som bidrog med 200 kr. til Bridgefonden.
		Men i tillæg til de annoncerede præmier indstiftede turneringsledelsen en præmie til et par,
som satte en ny festivalrekord ved at aflevere
4000 i et spil. Preben Thaarup og Martin Christoffersen (også kaldet Bornholmeren) var de
heldige vindere af to fadøl fra baren for denne
perle:

Men Bornholmeren var ikke helt med, og så befandt Preben Thaarup sig pludselig i Roskilde...
		Bulletinens Ole Berg stillede op i samme
turnering og klynkede en anelse over, at hans
1400 i samme spil ikke var nok til en ren top...
Særligt eftersom han og makker Annette Bjørn
Jensen endte samlet som nr. 2 kun et mulehår
efter vinderne...

Bornholmeren
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Med den store farvekvalitet valgte Preben Thaarup at melde sin hjerterfarve først frem for at
melde ruder første gang (så havde han måske
kunnet nøjes med at aflevere 3400).

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

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

af livet’. I verden i dag vil de fleste gerne
være uafhængige og frie, men i bridgens
verden er man bundet af (mindst) en fast
ugedag, hvor det er vigtigt at være til stede.
Dette gav også Kasper og Thomas
anledning til at snakke om online bridge på
Bridge Base Online, som mange
bridgespillere benytter sig af.
Jeg snakkede også selv med Kasper og

THE ORANGE FEELING
Af Amalie Palmund
I går og i dag har Kasper Møgelvang og
Thomas Christensen fra ORANGE elevator
kigget forbi Bridgefestivalen. ORANGE
elevator er en virksomhed, startet af
Kasper Møgelvang i 2008, der rådgiver om
strategi og marketing til både private og
offentlige virksomheder.
De er her på festivalen for at få et billede af,
hvordan en bridgespiller ser ud. Hvilke
slags typer er vi? Hvordan begyndte vi at
spille bridge - enten i hyggeklub eller på et
professionelt og meget seriøst plan. Hele
dagen i går har de brugt på at spørge dig
om din bridgehistorie, både om hvordan du
kom i gang, og hvad det har betydet for dig
i livet. Det er nok de færreste af os, der
kunne forestille sig et liv uden bridge 
Derudover gik de forskellige interviews i
dybden med bridgens barrierer for ’resten

Thomas om, hvordan jeg startede, og hvad
der kunne få nogle af mine venner fra
universitetet til at prøve bridge. Som den
IT-nørd jeg er, har jeg dog ikke meget
erfaring med hverken undervisning eller
kommunikative færdigheder, derfor var
det interessant at høre deres strategi og
målsætning.
Selve meningen med besøget er i korte
træk at give danske bridgeklubber et bedre
springbræt til at promovere bridge. På den
måde kan vi forhåbentlig få flere til at
begynde – men endnu vigtigere: at få
begyndere til at fortsætte. Mange
begyndere finder det sjovt at gå et år på
undervisningshold, men er svære at få ud
til turneringsbridge. Det kan der være

mange grunde til. Det er dog ikke

der var noget de havde bidt specielt mærke

indslusningen, der er det største problem.

i. Til dette fik jeg svaret ”Alle har sagt noget

Kasper forklarede mig, at han fandt det

ekstremt begavet”. Så tommelfingeren op

fedt, at medlemmer var medlemmer fra

til alle der har været forbi Thomas og

start – i bridge er man ikke ”kanin” eller

Kasper i går – I er begavede.  Desuden fik

”pingvin”, når man starter i en klub. Der er

vi ros, blandt andet med ordene om at vi

man medlem – som alle andre. Han fortalte

bridgespillere som regel er ”engagerede”,

mig også, at nogle klubber tager

”fornuftige”, ”givende” og har ”mentalt

bridgespillere fra begynderholdet med ud i

overskud”. Her på redaktionen føler vi os

den ”rigtige” bridgeklub, 3-4 uger før

overbevist om, at de har ret!

sommerferien starter. Når begynderne så

De to herrer var hyggelige og

starter i samme klub efter sommerferien,

professionelle, så hvis du ikke nåede at få

er det kendte ansigter og omgivelser, man

sagt hej til dem, er de at finde her på

kommer til.

spillestedet indtil klokken 13.00 i dag –

For at samle data ind fra så mange som

måske lidt trætte, de var nemlig med til fest

muligt, vil der i dag også være et

i går 

spørgeskema udarbejdet af de to herrer
(drenge af sind ). Både deres
kvantitative og kvalitative undersøgelser
vil forhåbentlig give pote, således at
deres arbejde kan munde ud i en
flyvefærdig hvervekampagne. De siger,
at det forhåbentlig bliver et jordnært
koncept, hvor de vil prøve at få
bridgeklubber/spillere til at hjælpe
hinanden på alle tænkelige måder – for
som Kasper siger, så har vi alle jo
samme målsætning: at få flere folk til at
blive tossede med bridge.

Jeg kunne naturligvis ikke lade være at
spørge ind til, hvad folk havde sagt, og om

Festivalhistorier
af Christina Lund Madsen

Amalie laver en Amalie
I gårsdagens bulletin roste jeg vores dygtige
skribent Amalie Palmund. Hun er fuld af ideer
og hamrende effektiv. Jeg spurgte hende derfor,
om hun havde overvejet at blive journalist. Vi
talte lidt om min uddannelse, at jeg har læst
journalistik og tysk på RUC, da Amalie pludselig spørger:
		”Hvor arbejder du egentlig henne?”
Bridgeromantik
Heidi Kleiv Koch og Rasmus Koch blev ringet
op af Rasmus’ mor i mandags, fordi hun gerne
ville låne deres datter Linea i et par dage og tage
hende med til Vig festival for at høre Citybois.
		Pludselig havde Rasmus og Heidi tre dage
helt alene. Og hvad kan være mere romantisk
end at stikke af et par dage til Svendborg for at
spille bridge?

Endelig ro
Svenskeren Erik Fryklund er kommet hele vejen
syd fra Stockholm blot for at spille guldturneringen og feste med danskerne.
		De tre svenske juniorer manglede en 4. mand,
så jeg satte mig for at lokke en svensker mere til
Svendborg.
		Men det krævede en betragtelig indsats fra
min side at få ham lokket hertil. Faktisk skrev jeg
til Erik ca. en gang i timen via Facebook, indtil
han til sidst blev så træt af mig, at han sagde ja
til at komme. Og se, hvad han havde med...

Rasmus og Heidi

Introkursus
Af Charles

Inge Lind Sørensen
formand for
Svendborg
Bridgeklub

Alle får chancen for at snuse til kortene på
Bridgefestivalen, når DBf i samarbejde med
Svendborg Bridgeklub tilbyder nysgerrige en
gratis intro til bridge. Introkurserne finder
sted søndag den 5. juli og lørdag den 11. juli
kl. 14:00-17:00 begge dage. Sidste år dukkede
24-årige Michael Kørvel fra Svendborg som
den yngste op til et introkursus i bridge. I år
deltager han i DM for begyndere efter at have
vundet kvalifikationsturneringen i Svendborg.
Tilmelding er ikke nødvendig, men der kan
reserveres plads ved at kontakte Inge Lind
Sørensen på telefon 40 43 33 67 eller mail
ingelind53@gmail.com.
Det første Introkursus i søndags blev en
succes med 16 deltagere. Finn Sinding
tidligere formand for Svendborg Bridgeklub i
38 år betroede mig ellers, at han frygtede at
Inge Lind, Preben Løvgren og han selv kom
til at spille en rubber med den fremmødte,
men der blev fyldt op ved fire borde.
Succesen forsøges gentaget på lørdag.
Stemningsfotos fra det første Introkursus.

En speedy afkastning
Det drejer sig om 2. Sektion spil 9, hvor
Morten Rasmussen Bune og Kjeld Hansen
møder det førende par, Bettina Kalkerup og
Henning Østergård:
N/ØV

Bridge med lynets hastighed
(299.792 km/s)1
Af Amalie Palmund

♠E6
♥KB7
♦D432
♣E865

Tirsdag aften blev der holdt den årlige Speed
Ball (lynbridge) turnering i den store sal. Her
deltog 20 par med forventninger om at stresse
sig til første pladsen. Der blev spillet 19
runder á 3 spil (57 spil) på samme tid, som en
normal bronzeturnering strækker sig over. Da
jeg startede med at spille juniorbridge på
Kildemosevej i
Odense, havde vi
den årlige junior
Speed Ball
turnering, og jeg
kan med
sikkerhed sige,
at bridgekvaliteten falder i takt med at
stressniveauet stiger. Ikke desto mindre skal I
ikke snydes for et enkelt spil herfra.
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Udspil: ♦7
Morten får ♦7 ud, som han lader kører til sin
ruder D på hånden. Han tager sin fire klørstik,
hvor Nord får kastet 2 små hjerter og ♠3. Nu
kan Morten spille tage to spar stik og spille N
ind på en lille ruder. Her kan N trække sine
ruder stik, men sidder tilbage med hjerter ED
og er nu slutspillet. Morten tænkte, at
overstikket ville give en top, men Gerd
Hansen og Micheal Tøffner-Pedersen havde
formået at svinge 3NT hjem til 9 stik og +9,
så Morten og Kjeld måtte ’nøjes’ med +6.
Bettina og Henning vandt desuden

1

True story

turneringen alligevel 

Nyt udefra
Ole Berg Kristensen
Tour de France

Hos lægen

Gårsdagens etape, prologen på 13,8 Km blev
vundet af Dennis Rohan fra Team BMC. Han
kører derfor i den gule førertrøje på dagens
etappe, en 166 Km flad sprinteretape.

”Doktor, doktor, de må hjælpe mig. Jeg tror
jeg er et vækkeur!”
”Tag to panodiler, og hvis det ikke har
hjulpet i morgen tidlig, … så ring.”

Her på redaktionen fedtspiller vi, og sætter
pengene på Mark Cavendish. Han er den
stærkeste sprinter, og han har både den
fænomenale lead-out-mand Mark Renshaw og
det tyske panserlokomotiv Tony Martin til at
hjælpe sig.
Har du fået det røde kort?

Lidt på kistebunden
Man må antage at pokerspilleren Jonathan
Duhamel ikke kommer i økonomisk uføre lige
med det samme. Han har lige vundet en
turnering hvor førstepræmien var 27
millioner. Det var karrierens næstbedste dag.

Nogle spillere har allerede fået, og andre
spillere vil få, en hånd hvor et enkelt blåt kort
er skiftet ud med et rødt. (Eller omvendt.)
Årsagen er, at festivalledelsen går og holder
øje med spillere der udviser de klassiske
dyder for en god festivalgæst: Venlighed,
godt humør, hjælpsomhed og meget mere.
Når de finder en, kommunikerer de det ved at
skifte et enkelt kort ud.
Så hvis du får sådan en hånd, så skal du ikke
kalde på TL, men blot spille videre i
bevidstheden om at du er en god festivalgæst
og at det er blevet bemærket.

Til småbørnsforældrene
Et nyudviklet koncept som vi haster med at
viderebringe:

Slutstilling DM seniorpar 2015

Rejser med undervisning.pdf
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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

Sideturneringer

Tak for støtten!

Hotel Troense Sølv A (38 par)

1. Mads Krøjgaard - Søren Caspersen............................224
2. Johanne Bilde - Rasmus Rask Jepsen......................209
3. Lars Peter Damgaard - Jørgen Anker Pabst...............206

Hotel Troense Sølv Handicap (32 par)

1. Birthe Agersnap - Arne Christensen............................-1,77
2. Tyge Fogh - Carsten Bernth.......................................-1,17
3. Martin Christoffersen - Ture Rademacher................-0,97

Gastropub Børsen Bronze (A - 40 par)

1. Henrik Kristensen - Flemming Jørgensen................215
2. Lars Søgård Hansen - Palle Holm Pedersen.......... 170
3. Pierre Carbonnier - Thomas Winther........................ 128

Gastropub Børsen Bronze (A - 20 par)

1. Lone Bilde - Søren Bune...........................................48
2. Helle Krogh - Jonas Houmøller ................................47
3. Villy Koch - Thorwald Christiansen...........................45
3. Steffen Kristensen - Knud Breum Sørensen..............45

Gastropub Børsen Bronze (C)

1. Danny Hansen - Jens Pauli G. Nolsøe.................... 425
2. Erik Hansen - Else Høyer Hansen...........................417
3. Karen Haahr - Inge Margrethe Johannesen............ 413

Gastropub Børsen handicap (16 par)

1. Nina Dworsky - Riri Dworsky.................................-1,21
2. Kirsten Ellekjær - Søren Windelin.........................-0,94
3.Marianne Nodal - Rolf Fardan.................................-0,59

Bronze 12 handicap (14 par)

1. Dora Lind Sørensen - Inge Lind Sørensen..................-1,21
2. Eva Rosenbaum - Bent Fogel.....................................-0,83
3. Bente Mølmann - Else Nielsen.............................-0,39

Bridgefonden Bronze Åben (58 par)

1. Christina Lund Madsen - Ola Rimstedt..................239
2. Ole Berg Kristensen - Annette Bjørn Jensen...........233
3. John Møller Jepsen - Otto Dahl...............................228

Bridgefonden Bronze 28+ (76 par)

1. Jørgen Overgaard - Bente Bech Nielsen.................367
2. Inga Biltoft - Gunnar Biltoft....................................353
3. Karin Kjeldsen - Grete B. Rasmussen.................... 279

Bronze 12A Åben (40 par)

1. Poul Clemmensen - Hans Chr Graversen............... 121
2. Ole Kofoed - Else Waage .......................................111
3. Aksel Kragh - Dines Poulsen................................. 100
3. Trine Bilde - Charlotte Koch-Palmund...................100

Bronze 12A 28+ (78 par)

1. Hanne Ploug - Randi Hansen................................. 306
2. Eva Thorsson - Bjørn Thorsson ..............................244
3. Ingrid Engelsen - Erna Dahl Larsen....................... 237
3. Jørgen Jensen - Lizzi Rzempala............................. 237

Dagens program
10.30 - 15.00
11.00 - 18.00
14.00 - 22.45
16.00 - 22.45
19.00 - 23.30

Fredag den 10. juli

Bronze parturnering
Begynderfestival
DM Åben par
Sølv parturnering 6 (IAF)
Bronze parturnering

