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TAK FOR I ÅR
I redaktionen vil vi gerne sige tak til alle. Vi nævner ingen navne her på
forsiden, så er ingen blevet glemt. Vi er blevet nurset fra top til tå med
gode spil, gode historier, fine billeder og venlig opmærksomhed. Vi
kommer meget gerne tilbage til Svendborg for igen at mødes med de over
7000 bridgespillere, der har gjort denne festival mindst lige så god som de
foregående 10 festivaler.
Redaktionen havde deadline lørdag aften kl. 19, så vi har kun stillingen
frem til runde 20, hvor A-finalens store positive overraskelse Michael
Fiorini – Knut Blakset fortsat lå på 1. pladsen

retter hun selv ”bryster” til ”bryst”, når
de(n) bliver omtalt.
Den følgende historie skete på en varm
sommerdag, hvor Charlotte mødte ind på
arbejde. Senere på dagen skulle hun til et
eksternt møde, så det var vigtigt ikke at
svede alt for meget i løbet af dagen. Airconditionen på kontoret var ikke installeret

BRYSTET I POSEN
Af Amalie Palmund

endnu, så folk mødte ind i shorts og toppe.
Af den grund var der ikke meget tøj at
smide, når varmen for alvor meldte sig.
Trine syntes, at Charlotte så lidt ”skæv”

For nogle dage siden skrev DBf’s
medarbejder, Charlotte Koch-Palmund, en
artikel om kollegaerne i sekretariatet. Her
fortalte hun glædeligt om deres pinlige
historier fra privatlivet. Mange syntes, at
det var enormt underholdende (mig selv
inklusiv), men mange opdagede jo også, at
hun med vilje undlod at skrive en historie
om sig selv – og at det manglede! Jeg tog en
snak med Trine Binderkrantz fra
informationen, og vi samlede en lille
historie til jer.
Som nogle af jer måske ved, blev Charlotte
syg i 2008 med brystkræft. Hun kæmpede
en kamp med kemo og svære tider, men

eller ”ulige” ud, da hun mødte ind.
Charlotte var på sin vis lidt heldigere end
de andre medarbejdere – hun havde jo
noget, der kunne smides. Nemlig det ene
bryst!
Trine syntes, at Charlotte så lidt ”skæv”
eller ”ulige” ud, da hun mødte ind, og det
var der en grund til. Charlotte mødte op
med brystet i en pose og svang den frem og
tilbage med ordene ”Bare rolig! Jeg har
brystet med i posen”. Hun lovede at tage
det på senere, når der skulle afvikles møde.
Trine og jeg grinede – især fordi vi kender
Charlotte så godt, at vi lige kan se det for
os. Haha!

kom heldigvis rask, sej og mere livsglad ud
på den anden side. Sygdommen havde dog
sin pris i form af det ene bryst. Charlotte
har det heldigvis helt fint med det, og i dag

Charlotte fejrer til efteråret 7 års
overlevelse ☺ ☺

Rekorder, service og økonomi
af Peter Lund

-Alle tror at vi jager rekorder. Det er helt forkert. Vores primære mål er at sikre, at
der er tilstrækkelig mad og drikke i cafeerne, og at ventetiden bliver mindst mulig.
Vi skal dog også sørge for at, der bliver et overskud.
Det fortæller to af festivalboss’erne Per Egelund og Søren Pirmo.

Per Egelund, Søren Pirmo og Peter Lund

-Er der flere deltagere i år, spørger
bulletinens udsendte sensationslystne medarbejder?
Per Egelund: - Ja det ser ud som om vi for
første gang kommer over 7000 spillere på
festivalen. En lille fremgang. Sidste år 6958.
Vi har også en rekord: Tirsdag eftermiddag
havde vi på samme tid 946 spillere med kort i
hænderne. Det var i Vinoble Open, DM
Damepar, en bronze- og en sølvturnering.
Den største turnering i festivalen histrorie var
onsdag med 194 par i en bronze-turnering.
-Hvad med priserne i caféen?
Søren Pirmo: - Vi har i år hævet priserne lidt.
Vores opgave er jo også at skabe et overskud,
der går til festivalen.
-Er priserne ikke hævet meget? Over 30% på
fadøl og håndmadder!
- Sidste år skabte vi et overskud på 150.000
kr. takket være vores mange frivillige

hjælpere. Pristigningerne er et forsøg på at
bevare dette overskud. Jeg har også sat priser
ned. Fx. på frugt fra 10 kr. til 5 kr. (Red: Søren
solgte intet, da prisen var 10 kr.!)
En nyskabelse i år var den mobile bar, der
blev åbnet, når der var behov.
For at dække efterspørgslen havde vi i år en
mobil bar, der blev åbnet de første dage,
hvor der var meget stort pres på.
-Økonomi på festivalen?
Per Egelund: -Sidste år var der på festivalen
et samlet underskud på ca. 250.000 kr. HB
(Hovedbestyrelsen) så gerne, at den hviler i
sig selv, men der var også – på repræsentantskabsmødet - en del, der godt kunnne
acceptere et mindre uunderskud, da det jo
primært er en fin aktivitet for bredden.

HVORFOR KOM DU TIL
SVENDBORG?
Af Amalie Palmund

kun plejer at spille en enkelt gang eller to
hvert 3.-4. år, men forsikrede mig om, at nu

Jeg gik på jagt for at finde ud af, hvad der

ville de spille mindst én gang om året –

egentlig får folk til at komme til Svendborg

nemlig her på festivalen. De to herrer

for at spille sideturneringer. Hvis det kun

ankom fredag men sagde, at de ville deltage

var på grund af bridgen, kunne de jo spille

hele ugen næste år, hvis muligt. De nævnte,

derhjemme på BBO. Min hypotese var, at

at turneringsformatet var super godt. De

folk hyggede sig, og at mange var

spurgte mig, om jeg havde fået spillet lidt

tilbagevendende festivalgængere – og mon

bridge hernede, og eftersom jeg ikke har

ikke her er nogle stykker, der kommer med

rørt ét eneste kort, sendte de medlidenhed

forhåbninger om at vinde en sjat penge.

i min retning. ☺

Jeg fik i deres frokostpause fanget Morten
Guld og makker Larssilas Raft. De spillede i
går formiddagsbronzeturneringen.
Jeg spurgte ind til hvorfor de havde valgt at
komme til årets festival. Til min
overraskelse var det Morten og Larssilas’
første tur til festivalen. Makkerparret
kommer begge fra Fyn og har spillet bridge
sammen i 15 år. Dog sagde Larssilas, at de

Festival 2016
Næste års festival byder på et par programændringer.
Damepar og seniorpar afvikles samtidigt – onsdag
og torsdag.
Begrundelsen er, at mange damespillere også gerne
vil spille Vinoble Open. I år deltog kun 3 damer i både
damepar og seniorpar, så vi har vurderet, at mange vil
blive glade for ændringen, og kun få vil blive generet.
Bridge/golf flytter til den sidste weekend og
afvikles dermed samtidig med Åben par.

På gensyn til
Dansk Bridgefestival 2016
8. juli – 17. juli

Nye Navne – Nye Ansigter
af Peter Lund

Det har i år været meget forfriskende at følge resultaterne i A-finalen i Åben par.
Kun meget få af ”Tordensskjolds Soldater”. Nye navne og nye ansigter. Her er i
tilfældig rækkefølge nogle af de par der har ligget i front i flere runder: Ulla
Zeeberg – Christina Klemmensen, Claus Hastrup – Thomas Matiasen og Bo Bilde –
Sigurd Lauge Pedersen. Der er dog eet par, der har skilt sig ud. Michael Fiorini –
Knut Blakset førte i runde 9 til 11, men gled så ned som nr. 6. Mange troede,at
nedturen ville fortsætte, men i runde 16 var de tilbage i spidsen, og der blev de til
runde 20 (hvor redaktionen lukkede).
Når man som bridgejournalist lister sig rundt
mellem bordene, er man på udkig efter sjove
eller spændende spil. Lørdag morgen var jeg
heldig. Jeg dumpede lige ned i dette spil:
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fire gange ruder, hvor Øst måtte give op. Let
rest og 11 stik.
Scoren var der ingen af os der kendte, men
det klarede bridgematen: 2360!
En flugt af ØV i klør eller spar havde ødelagt
min historie!
Toppen til ØV gik til Poul og Gert Hansen, der
blev doblet i 2♠. Med lidt hjælp var der 8 stik:
+670 og eneste notering til ØV.

Pas
RD

Da jeg stod jeg bordet hyggede Claus sig
meget med spillet. Øst angreb med ♠EK og
spar til damen. ♦D tog næste stik. Derefter
ruder til kongen og esset fulgt af yderligere
Claus Hastrup hyggede sig med 1utD

Et godt udspil
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Der var fantastisk stor forskel på
ambitionsniveauet i dette spil. Mange ØV-par
forsøgte sig forgæves i 3ut. Modspillet kan
tage de første 9 stik, men det var der ingen
der fandt ud af. Fire par gik 3 ned, mens 5 par
slap med 1 eller 2 ned – ikke optimalt
modspil!
I virkeligheden er det NS, der kan vinde
game, men kun eet NS par var i game. Det
var Knut Blakset – Michael Fiorini, der for
sportens skyld endda meldte 5♥ og noterede
og +15 for 450.
Jeg fulgte et pænt meldeforløb, hvort
udspillet svingede 2 stik:

Christina Klemmensen: Godt udspil

Omvej til A-finalen
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Christina Klemmensen valgte at angribe med
♥B. Det troede Nord på, så han stak med ♥E
og lod ♥10 løbe rundt til damen. Skift til klør
til trumf, men nu var spilfører på den forkerte
hånd. Han var tvunget til at spille trumf til
bordet. Derefter ♠D til kongen og esset og
yderligere tre gange spar med afkast af en
ruder. En lille ruder til knægten, klør til
spilførers sidste trumf, ruder til kongen og nu
skuller ØV også have et stik på ♣E.
9 stik og 140 var et middelresultat, mens 11
stik havde givet +10 til NS

Thomas Svendsen havde en lang og
usædvanligt vej til A-finalen.
Efter runde 1 måtte Morten og Søren Bune
(far og søn) trække sig ud af semifinalen.
Søren havde fået et maveonde og begge tog
på sygehuset.
I 5 runder lå ”Bamsen” (der markerede
oversidderrunde) på bordet, men så kom
Thomas og ”kyllingen” (Christian Lahrmann)
til bordet. Efter 1. Sektion lå de nr. 41 med
+63.
I 2. Sektion kom Morten Bune tilbage
(sønnen havde fået det meget bedre) og
spillede videre med Thomas Svendsen. De
kvalede til A-finalen som nr. 13 med +480.

Ham kan man ikke stole på
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Søren Bune og Thomas Svensen

Her er det første spil, som sub’erne
præsterede i kvalen:
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Man kan ikke stole på Flemming Poulsen. Det
må være Karstens Meilands konklusion efter
dette spil. Efter helt naturlige meldinger kom
han i 3ut med spar ud til knægten. Han
spillede straks ♦K, som Syd stak med esset.
Lidt uheldigt, at det ikke var Nord, der kom
ind, så spar-holdet var beskyttet, men det så
stadig fint ud. Syd spillede selvfølgelig spar,
som Vest stak med ♠E, hvorefter han tog sine
ruderstik. Det var 7 stik, og helt naturligt
satsede Karsten Meiland på, at Flemming
Poulsen havde ♥K til sin indmelding: Hjerter
til damen – og rest til modsppillet.
Det kostede på barometeret -12 –
Topresultaterne gik 2 par, der var heldige at
ØV forsøgte sig i 4♥ -5 og 3♥ -4!

Nogle ville måske nøjes med an invitere med
3 , men Christian beviste hurtigt, at han var i
den rigtige kontrakt: Udspil ♣7, der løb til
damen, ruder til kongen og esset, spar til
damen fulgt af E. Derefter hjerter til Nords E
– og så kunne Christian kræve rest: 680 og
+49 på barometeret – 35 ØV-par havde
brændt gamen.

Flemming Poulsen havde ikke ♦E eller ♥K

DBf ansætter landstræner og sportschef
Af Flemming Bøgh-Sørensen
Hovedbestyrelsen har modtaget besked fra Peter Schaltz om, at han finder tiden moden til at
stoppe i det frivillige hverv som sportschef. Hovedbestyrelsen beklager Peter Schaltz’s
beslutning, idet hovedbestyrelsen er glad og taknemmelig for den indsats, Peter Schaltz har
ydet igennem de seneste 6 ½ år.
Erfaringer fra andre lande viser med al tydelighed, at målrettet træning og udvikling af
spillerne og parrene fører frem på sigt. Hvis Danmark skal kunne hamle op med de bedste
nationer i verden, skal elitearbejdet målrettes, struktureres og professionaliseres yderligere –
selv efter det gode forarbejde, der allerede er foretaget. Hovedbestyrelsen har derfor bedt
generalsekretæren og hovedbestyrelsesmedlem Ole Raulund om at undersøge mulighederne for
at udvide den aftale, der allerede i september 2014 blev indgået med Jacob Røn om at forestå
damelandsholdets forberedelser til VM i Chennai senere i år.
Undersøgelserne er mundet ud i, at Jacob Røn i dag er ansat i en halvtidsstilling som
landsholdstræner og sportschef for de danske landshold i bridge.
Det færøske landshold har fremvist stor fremgang i de tre år, Jacob Røn har arbejdet med at
coache holdet. Selvom Jacob Røn kun har arbejdet med de danske damer siden oktober sidste
år, kan vi ane en systematik, struktur og tilgang, der kan komme alle danske landshold til gode
i fremtiden. Det første delmål som landstræner for de danske damer er nået med NMguldmedaljerne i år, og vi ser spændt frem til indsatsen ved VM i Indien.
Hovedbestyrelsen ønsker, at åbenhed, synlighed, fællesskab og engagement skal være nøgleord
for arbejdet med landsholdene. Hovedbestyrelsen ser et klart behov fra både eliten og bredden
om øget åbenhed og gennemsigtighed i forhold til de danske landshold. Som
kommunikationsuddannet besidder Jacob Røn de kompetencer, der skal til for at løse opgaven
med øget åbenhed omkring arbejdet med de danske landshold.
En af de første opgaver for Jacob Røn bliver at præcisere rammerne for og forventningerne til
deltagerne i bruttotruppen i samarbejde med eliteforum, så alle deltagende parter ved, hvad
de kan forvente og skal yde for at sikre gode resultater for dansk bridge.
Hovedbestyrelsen har forhåbninger om, at vi gennem ansættelsen af en kombineret
landstræner og sportschef kan forbedre rammerne for de danske landshold, så vi også fremover
kan udvikle danske bridgespillere i verdenseliten og derigennem øge interessen for bridge i
Danmark.
Der vil løbe kommende opdateringer på bridge.dk og i Dansk Bridge omkring elitearbejdet.

Medarbejdere på festivalen
Stor tak til alle der har bidraget med deres arbejdskraft på festivalen ☺
Uden jer kunne det ikke lade sig gøre.
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Festivalglimt
Af Charles

Tak for i år
Der skal lyde en stor tak for en herlig
Festival, og tak for spillene og de mange
glade smil I havde tilovers til ”Canonen.”
Lad os se nogle glimt fra Festivalen.

Det startede med mix i en hot weekend, hvor
Nadia ikke skjulte sit søde smil i modsætning
til andre ☺ Marlene Henneberg viftede med
meldekortene for at få lidt luft. ☺
Juniorcamp
De unge talenter hyggede sig gevaldigt.

Farfar holdt godt øje med Sarah ☺

Besøg fra hinsidan
I guldturneringen havde vi lejlighed til at
møde de unge svenske juniorer, som vi læser
så meget om i medierne. Ola Rimstedt og Erik
Fryklund vandt B-rækken, og lad os se,
hvordan de spiller.
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Udspil 2
til D og E. Tre høje trumfer og 3 til K og
E. 5 til K. K og E, som Ola lidt
skuffende trumfede ☺ 420.

Damer
Damerne strålede som sole, når Canonen blev
nærgående ☺

Sponsorer
Der deltog adskillige velklædte sponsorhold i
Vinoble Open.

Team Nordfyns
sponsorfotoet ☺

Finans

fik

hjælp

til

Falsecard
Jeg uglede et spil med Nordfyns Finans.
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2ut = GF med - støtte.
Udspil E. Syd forsøgte at ligne en singleton
ved at kaste B, men det gjorde det let. Klør
igen til sponsors enlige trumf og to ned.
Sideturneringer
Ved ulige antal fik man
oversidderrunden ☺

selskab

i

Til slut skal der lyde
en stor tak til det flinke
personale, som jeg
aldrig fik fotograferet,
I har været så søde!
og tak til min chef, der
holdt mig i en kort
snor. ☺

Åben Par har også besøg af et par juniorer,
heriblandt Signe Buus-Thomsen (vinder af
Mixed Par) og Søren Christian Bune.
Christian Lahrmann var også substitut for en
stund fredag eftermiddag.
Danmark sender både et U20 og et U25 hold
af sted til EM, hvor især U25 har en god
chance for en topplacering.

SIDSTE

De danske juniorer må finde vintertøjet frem,
for i Tromsø er der ikke mere end 7 grader

JUNIORTRÆNING

varmt i øjeblikket… 

Af Amalie Palmund

Selv hepper jeg fra sidelinjen, eftersom
Danmark ikke følte for at sende et pigehold –

Om under en uge drager det danske

og jeg har en aftale med en strand i

juniorlandshold mod Tromsø i Norge for at

Thailand.☺

spille Junior EM. Derfor har bridgefestivalen

Selve spillet starter søndag den 19. og
strækker sig til den 25.

været en oplagt mulighed for juniorerne at få
trænet og finpudset det sidste. Hele ugen har
festivalen haft besøg af mange juniorer fra
både Danmark og Sverige. De har blandt
andet har kæmpet om medaljerne i Mixed Par,
Vinoble Open og diverse sideturneringerne.

HELD OG LYKKE DANMARK ☺ ☺

Nyt udefra
Ole Berg Kristensen
Rygter om redaktionen

Barske børnerim

Vi har på redaktionen overhørt at nogle
festivaldeltagere skulle mene at vi var lidt
smådumme. Det er vi ikke, vi er bare
uheldige når vi tænker.

Alle børnene var glade for Bridgecentralen,
undtagen Konrad, han skulle styre en
monrad.
Offside reglen

Hvad skete der 11. juli:
1346: Karl d. 4 bliver valgt til romersk konge.
1982: Italien vinder VM i fodbold.
1997: Bill Clinton besøger Danmark.

Adskillige kvindelige festivaldeltagere har
bedt os forklare off-side-reglen. Det er
hermed gjort med denne illustration:

Rejsen til Saturn
Lige siden jeg så tegnefilmen ”Rejsen til
Saturn” har jeg ønsket mig at komme derop.
Interessen er imidlertid kølnet lidt, da jeg
fandt ud af at metanen deroppe, pga.
temperaturen, er flydende, og dermed ikke
brændbart. Og så kan man jo ikke sætte ild til
sine prutter, og så er det hele jo lige meget.
Festivaldeltagere
Sådan så et udlejningshus i Troense ud, efter
at en gruppe festivaldeltagere havde boet der
en uge:

Verdens ældste er død
Verdens ældste person, italieneren Geronto
Logi, er død i en alder af 124 år. Her på
redaktionen frygter vi at tragedien vil gentage
sig igen og igen, indtil de ansvarlige
politikere gør noget ved sagen.
Bridgekalendere
De kan varmt anbefales. Der er en garanti på
et år.

Sideturneringer
Bronze 14 28+ (48 par)

Bronze 15 Åben (34 par)

1. Kaj Alstrup - Jens Pauli G. Nolsøe …… 173
2. Susanne Gydesen - Niels-André Benn . 164
3. Kurt Christensen - Birgit Christensen…..152

1. Dan Nybo Jensen - Ture Rademacher ……135
2. Tonni Mathiasen - Lars Underbjerg ……… 129
3. Nis Rasmussen - Henrik Kristensen ……….113

1. Astrid Holdgaard – Erik Fjord……………-1,19
2. Preben Taasti – Peter Enevoldsen …… -0,79
3. Christian Lahrmann – Søren Caspersen -0,69

1. Peter Voigt - Kirsten Voigt ………………… 183
2. Flemming F. Madsen - Karen M. Madsen ..121
3. Bodil Sørensen - Ellen Kristensen …………119

Bronze 14 Handicap (20 par)

Bronze 15 28+ (44 par)

Dagens program
Søndag den 12. juli
09.30 – 17.00
10.00 – 16.45
10.00 – 17.00
10.30 – 15.00
11.00 – 17.00

DM Åben par
Sølv parturnering
Begynderfestival
Bronze parturnering
DM for begyndere

