Juniorer fik sølvmedaljer om halsen
Torsdag erobrede Danmarks U16-landshold sølv ved EM i Norge. Fredag vendte holdet tilbage
til Danmark, og en af spillerne, Amalie Bune, er sammen med farmand, holdkaptajn Morten
Rasmussen Bune, på vej til bridgefestival i Svendborg. Amalie og hendes holdkammerater vil
sikkert snart presse sig på i DM Åben par, som også gik i gang fredag. Allerede nu er flere unge
stjerner til start i Åben par. Se stemningsbilleder, reportager og resultater inde i bulletinen.

U16-holdet med velfortjent, ædelt metal ved præmieoverrækkelsen i Oslo. Bagerste række:
Kaptajn Morten Rasmussen Bune, Aron Tylvad, Georg Würtz, Daniel Tylvad og coach Torsten
Ertbjerg Rasmussen. Forreste række: Amalie Bune, Line Henriksen og Alma Ertbjeg Rasmussen.

Nye og gamle stjerner gasser op til start
Af Jan Nielsen, Charlotte Fuglsang og
Erik Wied
Den sidste weekend i festivalugen er lig med
DM Åben par. Blandt de 112 par, som skal
dyste om danmarksmesterskabet, er mange
topspillere, hvoraf flere skal til VM i Kina til
efteråret. Så DM Åben par er samtidig en
slags træningsturnering, hvor spillerne
tester system og øver samspil.
Fredag gik kvalifikationen i gang, og i år er
flere unge spillere med ved DM, som ellers
ofte er et kapløb mellem de samme par the usual suspects - såsom Mathias Bruun og
Martin Schaltz. Begge har mange DM’er bag
sig, og parret lægger da heller ikke skjul på,
at de går efter sejren.

”Vi har jo læst historien om, at styrken
sidder i håret, så vi har ladet manken
vokse. Desværre gror håret ikke så hurtigt”,
udtaler Mathias Bruun.
Mathias Bruuns tidligere makker Knut
Blakset stiller op sammen med Stig Farholt,
som han også spillede jubilæumsguldturnering med. Før guldturneringen havde
Stig lidt problemer med halsen. ”Har du
siddet i træk under Vinoble?” spurgte de
bekymrede modstandere, og svaret kom
prompte fra Knut Blakset: ”Ja, i
undertræk.”

Stig og Knut har lovet hinanden, at i
Åben par skal der være overtræk på
pointkontoen.
”Når manden er i Norge hele ugen, bliver
der tid til, at jeg selv kan spille bridge,”
fortæller Pia Nielsen Jensen. Pia er gift
med den succesfulde kaptajn for U16landsholdet, Morten Bune. Pia stiller op
sammen med Mona Olesen i Åben par.

Pia Nielsen Jensen (til venstre) og Mona
Olesen satser på B-finalen.
Senna Madsen deltager
også i Åben par. Senna
kom løbende i højt tempo
til SG Huset og formåede
at overhale direktøren,
der på cykel var på vej
op ad bakke. Senna har
gennemført syv ironman
og endda kvalificeret sig
til deltagelse i den
klassiske ironman
på Hawaii.

Otto (Thomas
Vang Larsen)
manglede en god
makker og
ringede til Signe
Buus Thomsen,
som ikke tøvede
med at sige ja.
Signe forklarede,
at hun ikke
havde drukket øl i går og var gået tidligt
i seng for at være frisk til Åben par.
Kell Krogh, Ole Raulund og Nadia Bekkouche
ankom standsmæssigt i ”ministerbil” til DM.

Dennis
Bilde (til
venstre)
og onkel
Jørgen,
påstår,
at de
aldrig
har
spillet en
officiel bridgeturnering sammen. Her på
redaktionen er vi dog noget forbløffede.
Gennem de seneste 25 år har Jørgen Hansen
hjulpet Dennis med at lære at tage stik, og
det er vist gået meget godt. Jørgen Hansen
er vel sådan en Yoda-agtig mentor.
Bookmakerne har parret som en af
favoritterne.
To af festivalens turneringsledere har nu
også fået lov til at spille selv og stiller op
i Åben par som deltagere.

Kell Krogh og Ole Raulund spiller sammen
for andet år træk.
Ole Raulund oplyste, at han og Kell Krogh
spiller med turneringens mest simple system
og regner med en 19.-plads.
Den nykårede danmarksmester i Damepar,
Ginette Blansjaar, forsøger sammen med
Erik Christensen at gøre kunststykket efter
i Åben par. Vil det lykkes?

Ginette Blansjaar har chancen for at blive
dobbelt danmarksmester.

Claus Hastrup (til venstre) spiller med
Thomas Mathiasen.

Ole Berg (til højre) har mange kasketter på.
Ole skriver til den daglige bulletin, er
turneringsleder og nu også spiller. Ved DM
stiller han op sammen med Søren Koch.

Silas Weber
(til venstre)
havde fundet
stadsetøjet
frem til sit
første voksne
DM. Silas spiller
sammen
med Daniel
Brandgaard.

Gorm og Bjarke Friis – tilsammen 113 års
bridgeerfaring.
Bjarke Friis spiller med sin far, Gorm Friis på
83. ”Det skal nok blive sjovt – den gamle kan
endnu,” siger Bjarke. Vi antager, at han med
”den gamle” hentyder til farmand. Gorm
Friis har spillet bridge i 68 år, mens Bjarke,
som er en ung mand på 59, kun har 45 års
erfaring.

En anden af de mange talentfulde danske
juniorer et 16-årige Nicolaj Zeeberg, der
formåede at trække farmand, Peter
Zeeberg, frem til en andenplads ved KM
2019. Dermed er Nicolaj nu også klar til at
spille sit første DM i voksenrækken.

Alle de tre par, der skal repræsentere
Danmark til VM i Mixedhold i Kina til
september, er også med i Åben par. Alle
par melder, at formen er på vej op.

Nikolaj og Peter Zeeberg håber at gøre det
endnu bedre end ved KM.

Nadia Bekkouche – Lars Blakset, Camilla Bo
Krefeld – Johan Hammelev og Stense Farholt
– Henrik Caspersen.
Thorkild Andersen og Carsten Lysdahl
i solskinnet, inden det gik løs.
Efter en bronzemedalje ved DM for
Seniorpar har Carsten Lysdahl været tvunget
til at skifte makker. ”De holder normalt kun
et par dage sådan nogle makkere,” udtaler
Carsten Lysdahl. Heldigvis var Thorkild
Andersen klar til at træde til.

I 1976 spillede Steen Schou og Frederik Mørk
sammen for første gang. Parret blev i 1978
inviteret med på det legendariske Aarhushold med Axel Voigt og Johannes Hulgaard
i spidsen. De to spillede her nogle år, inden
de holdt et par årtiers pause. I 2012
genoptog Schou og Mørk makkerskabet.

Frederik Mørk og Steen Schou har sølv fra
2012 som bedste resultat i Åben par.
Højdeforskellen er stor mellem Søren
Christiansen og Lauge Schäffer, men rent
styrkemæssigt rager begge højt op i det
danske
bridgelandskab.
De to spiller
Åben par
sammen og
skal næste
år være
makkere
på Peter
Schaltz’ hold
i 1. division. Søren og Lauge klar til kamp.

Kjeld Hansen satser på sig selv.
Kjeld ”Kello” Hansen skal nok gøre sit
bedste i kvalifikationen. ”Jeg har væddet
100 kroner med Peter Fredin på, at vi
kommer i finalen,” fortalte Kello inden
start. Med til at hjælpe hr. Hansen på vej
mod en formueforøgelse er Preben Schmidt
på en anden side af bordet.

Damelandsholdsspillerne Helle Rasmussen
og Lone Bilde, som skal til VM i Kina til
september, koordinerer alt i makkerskabet også valget af farven på bluserne.

Michael Askgaard har mulighed for at blive
danmarksmester for andet år i træk.

Helle og Lone – bliver det gule førertrøjer?

Michael Askgaard er forsvarende mester
sammen med Kasper Konow og er klar over,
at der skal være koncentration på fra start.
”For to år siden var vi lige ved at misse
finalen,” fortæller han. Michael Askgaard
synes i øvrigt, det er udmærket, at DM for
Åben par spilles som Monrad-turnering. ”Det
er et fint og retfærdigt system, som jeg tror
er sjovt for alle,” siger han inden start.

Bruun og Schaltz vandt semifinalen
Af Peter Lund
Med et forspring på 130 point ned til
nummer to blev Mathias Bruun og Martin
Schaltz sikre vindere af semifinalen ved DM
for Åben par. Mange andre kendte navne
trænges i toppen: Tom Nørgaard – Jens Ove
Henneberg er nummer to, Lars K. Nielsen –
Flemming Poulsen nummer tre, Lauge
Schäffer – Søren Christiansen nummer fire og
H.C. Nielsen – Knud-Aage Boesgaard nummer
fem.
Finalen spilles lørdag-søndag, men allerede
nu ved vi, at vi skal have en ny danmarksmester. Titelholderne – Kasper Konow og
Michael Askgaard – kiksede nemlig
kvalifikationen, da parret sluttede som
nummer 43. Det var også lige ved at gå galt
for Mads Krøjgaard – Flemming Madsen, som
var på det vindende hold i Vinoble Open.
Men parret sneg sig akkurat med i finalen
som nummer 40. Se resultatet af
kvalifikationen bagerst i bulletinen.
Semifinalen blev spillet som Monrad over 20
runder a tre spil. Turneringsformen blev
valgt, fordi der var otte ledige pladser. Ved
turneringsstart viste det sig desuden, at et
par ikke var mødt op – og så blev der plads
til Els Witteveen, der vandt DM for Damepar.
I 4. runde sneg jeg mig hen til bord 1, hvor
de to førende par mødtes. Allerede i det
første spil var der gang i sagerne:

Vest
Svend
Agger
Pas
3
4
a.p.

Nord
Jørgen
Esman
1
4
Pas

Øst
Poul Bo
Madsen
2
Pas
Pas

Syd
Lars
Mathiesen
1
Pas
Pas
D

Som det ses, havde ØV tilsyneladende
vundet meldekampen. NS har 11 lette stik i
en hjerterkontrakt, og slem kræver, at
spilfører finder B. Men aktuelt bliver Vest
sat under hårdt pres efter seks gange trumf.
Mod 4D angreb Syd med D og skiftede til
E og 4 til D, K og trumf. Øst trak nu
D og så den kedelige 4-0-sits. Han kan
stadig sikre sig et fint resultat, hvis han
nøjes med at gå en eller to ned (+35). Det
kræver, at han straks begynder at trumfe
hjerter på bordet og kaste klør på de rejste
rudere.
Poul Bo Madsen valgte i stedet at spille
trumf igen til 8 og derefter B til E.
Desværre havde Syd endnu en hjerter, og
efter to hjerterstik kunne Nord fortsætte i
hjerter og sikre stik til 9.
Tre ned gav NS +43 – altså en forskel på
næsten 80 point på en lille fejl.
13 par var i 6, men kun fem fandt B – en
score på +51 mod -48.

Poul Bo Madsen var i kamp ved bord 1.

Ingen oplysninger

Ved nogle borde agerede NS oplysningsbureau i meldingerne. Det kostede dyrt:
Vest
Sigurd
Lauge-P
Pas
Pas
Pas
Pas

Nord
Ole
Berg
1
1
3
3ut

Øst
Henrik
Kruse-P
Pas
Pas
Pas
Pas

Syd
Søren
Koch
1
2
3
Pas

Lars Mathiesen tog den direkte vej.

Henrik Kruse-Petersen

Meldingerne var hurtigt overstået ved Lars
Mathiesens bord: 1 fra Nord og 3ut fra Syd.
Der kom naturligt B ud fra Vest til K, og
så var der ni topstik. ØV holdt imidlertid
godt fast i deres spar, så Syd fik kun de ni
stik og -19 på barometeret. Ved mange
borde kastede Vest for mange spar, og så
nåede Syd op på 11 stik og +25.

Efter det meldeforløb valgte Henrik KrusePetersen E i udspillet. Da Vest afviste med
8, skiftede Kruse-Petersen til D! To ned
og +50 på barometeret.

Brug Bridgehotline
Har du et spørgsmål til spil eller meldinger?
Mangler du et godt tip til valg af litteratur?
Kunne du tænke dig at få inspiration til
udvikling af system sammen med din
makker? Eller måske noget helt fjerde.
Så ring til Danmarks Bridgeforbunds hotline.
Telefonen er åben for alle bridgespillere og
klubber. Hotlinen beskæftiger sig dog IKKE
med lovspørgsmål, ligesom den ikke tager
sig af tvister og lignende.
Telefonen er åben onsdage fra 15-17 og
betjenes af Jonas Houmøller. Ring på:

91 89 52 13

Fint samarbejde

Mathias spærremelder
Mathias Bruun er kendt for barske
spærremeldinger. Tidligere i semifinalen
havde han åbnet med 3 på en 5-farve, og
her gik han igen til nettet:

Øst
Thomas
Vang L.
1
Pas

Syd
Flemming
Danielsen
Pas
2

Vest
Signe
Buus T
2
a.p.

Nord
Henrik
Frydenlund
D
Mathias Bruun – en hård mand.

Thomas Vagn Larsen (Otto) og Signe
Buus Thomsen var på bølgelængde.
Modspil er en kunstart, hvor aktørerne skal
afstemme både tempo og styrke. 1 kunne
være afgivet på kun to klør, så Signe valgte
at angribe med 3 til B. Otto skiftede til
2, der via 10 gik til B og E. Flemming
Danielsen fortsatte med en lille hjerter fra
bordet til D. 7 fulgte til D. Øst tog E
og K, hvor Vest lagde 9. Øst fortsatte nu
med den 13. spar til tredobbelt renonce.
Signe kunne trumfe med E, og så skulle Øst
have stik for B. To ned og 200 gav +47 på
barometeret.

Vest

Nord

Øst

Syd

Martin
Schaltz
Pas
Pas

Torben
Jacobsen
Pas
4

Mathias
Bruun
4!
a.p.

Preben
Knudsen
D

4 var ikke nem at tackle for NS. Der er 1011 stik i 4 og 4ut, mens 4 måtte to ned.
Den barske stil gav +49 til Mathias.

Vi tager til VM for at vinde
Af Erik Wied
Festivalen er snart slut, men andre
spændende bridgebegivenheder venter.
Til september deltager Danmark ved VM i
Wuhan i tre rækker – Dame, Senior og Mixed.

Signe har spillet mange landskampe i
juniorrækkerne, men det bliver hendes
første ”voksne” mesterskab.

Forberedelserne er allerede i fuld gang. For
eksempel spiller Nadia Bekkouche og Lars
Blakset, som er på mixed-landsholdet, både
Vinoble og Åben par her på festivalen for at
få trænet så meget som muligt.
”Det er vigtigt at spille en masse, inden vi
tager af sted,” siger landstræner Peter
Magnussen, som også har arrangeret en
træningsturnering med deltagelse af
udenlandske par lige inden afrejsen til Kina.
Der er 24 hold i hver række ved VM, og Peter
Magnussen mener, at Danmark har en god
chance for at kvalificere sig til playoff (de
otte bedste) i alle tre rækker.
”Vi har virkelig dygtige spillere, så vi skal
helst være med fremme. Første mål er at
komme med i playoff, men vi går selvfølgelig
efter at vinde,” lover Peter Magnussen.
Ved VM er landstræneren selv holdkaptajn
for damerne, mens Bo Bilde har ansvar for
seniorerne, og Povl Sommer er kaptajn for
mixed-holdet. Jan Nielsen er coach for alle
tre mandskaber.
Når VM går i gang, er den vigtigste opgave
for coachen og holdkaptajnerne at støtte
spillerne.
”En kaptajn skal stimulere og opmuntre –
ikke kritisere. Spillerne ved godt selv, når de
har gjort noget galt. Det er vigtigt altid at
være positiv, understreger Peter Magnussen.
You get what you give
En af de spillere, Danmark sender af sted, er
Signe Buus Thomsen fra damelandsholdet.
Signe er også med på festivalen, hvor hun
blandt andet blev nummer fire ved DM
for Damepar sammen med Amalie KochPalmund. Til VM spiller Signe med Bjørg
Houmøller.

Signe Buus Thomsen er klar til at give den
hele armen ved VM i Kina til september.
”Vi gør meget ud af forberedelserne, især
meldetræning. Man må yde, hvis man vil
noget. You get what you give,” siger Signe,
som især nyder spændingen ved de sidste,
afgørende spil i en turnering. Og ligesom
landstræneren har hun bestemt tænkt sig,
at Danmark skal være med, når VM bliver
afgjort.
”Vi tager af sted for at vinde. Det er jo det,
vi lever for,” fremhæver hun.
Også Søren Christiansen, der debuterer på
seniorlandsholdet, mener, at en VM-triumf
er inden for rækkevidde.
”Det er en fiasko, hvis vi ikke kommer i
playoff, og jeg tror, vi kan spille med om
sejren,” siger Søren Christiansen.
Ligesom de øvrige spillere glæder Søren
Christiansen sig til at komme af sted, selv
om VM bestemt ikke er nogen ferietur.
”Vi ser frem til turneringen, men der bliver
ikke meget tid til afslapning. At spille VM er
hårdt arbejde,” siger Peter Magnussen.

Festivalstemning
Af Charles
Deltager nr. 3000

I bronzeturneringen fredag formiddag fik
deltager nr. 3000 en flaske vin overrakt af
Bo Ulrich Munck fra festivalledelsen. Den
heldige var Kurt Johansen fra Odder.
Ny videomand?

Dennis Bilde transmitterede direkte på
Facetime til sin fru moder, da Morten Bilde
fik guldnålen.

Kortholdere

Rækkemanager Christian Sørensen fra
Horsens balancerer med et tårn af
kortmapper. ”Min personlige rekord er 108
kortmapper,” fortæller Christian Sørensen.

Kortholder med alle kortsymboler.

Små og store synder
Bridgens 7 dødssynder - 8
Af Ole Berg
Som de fleste nok kan regne ud, er dårlige
matematikkundskaber ikke en af de syv
dødssynder. ☺
Mange Barsebäcke små gør en giftig å
I dag vil jeg beskæftige mig med knap så
store synder, men ting man alligevel bør
afholde sig fra, da det i høj grad kan
ødelægge fornøjelsen ved spillet for andre.
Og så kan vi jo sige, at hvis man begår trefire af disse synder, er det en dødssynd
tilsammen.
”Jeg forbeholder mig mine rettigheder”
Lad være med at sige det. Bare lad være.
Det er 22 år, siden formuleringen gled ud af
lovene, og det er kun egnet til at skabe en
dårlig stemning ved bordet.

Det vigtige er, at man ikke lægger
meldekortene ned, før man er sikker på at
alle melder pas i sidste runde.
Et eksempel:
Vest

Nord

Øst

Syd

1♣
2♥
pas

pas
D
pas

1♥
pas
D

pas
2♠

Hvis NS pakker meldekortene sammen på
dette tidspunkt, kan det skabe en uheldig
situation. Mange par spiller dobler som straf
her, men hvis ØV spiller med, at doblingen
har en anden betydning, kan det være ret
uheldigt – eksempelvis hvis Øst bliver nødt
til at gøre opmærksom på, at meldeforløbet
ikke er slut, og at makker har mulighed for
at melde andet end pas.
Tal ikke højt om spil

Og i det hele taget mister man ikke noget
ved at lade være.
Den eneste situation, hvor man kan sige
noget, er, hvis en modstander har tøvet
længe. Her er det en god idé at spørge
modstanderne om, hvorvidt de er enige i,
at der har været en lang pause. Hvis de
bekræfter, behøver man ikke engang
tilkalde turneringslederen før efter spillet,
hvis man føler sig skadet.
At fjerne sine meldekort, før der har været
tre afsluttende passer
Hvis det skal være helt korrekt, skal
meldekortene blive liggende, indtil det
blinde udspil er foretaget. Men nogle gange
kan man jo komme til at samle dem sammen
efter de tre afsluttende passer. Og er der
nogen, som har spørgsmål til meldingerne,
kan man jo altid lægge dem op igen.

I ved det godt i forvejen, men gør lige en
ekstra indsats. Hvis spillerne ved et andet
bord hører om et spil, bliver spillet ødelagt
for dem.
Diskuter ikke spil, hvis du er bagud på tid
Vi ved alle, at det til tider kan være
nødvendigt at ”vejlede” makker i, hvordan
han kan spille bedre. Men det hører ikke
hjemme, når man er bagud på tid, uanset
om det er selvforskyldt eller ej. Man skal
spille videre, så man ikke forsinker
turneringen. Vejledningen må vente.
Skynde på spillere, der er bagud, hvis der
allerede er en turneringsleder ved bordet
Turneringslederen ved det allerede og er
ved at tage hånd om situationen. Og ofte
ved de mere om situationen end spillerne.
At skynde yderligere på de langsomme løser
ingen problemer, men er kun med til at
skabe dårlig stemning.

Bridge i Danmark er afslappet
Af Erik Wied
”I Danmark kalder man på en turneringsleder, i Tyskland råber man på en.”
Sådan siger Julius Linde, som er en af
festivalens to udenlandske turneringsledere
sammen med Rens Philipsen fra Holland.
”Når jeg afgiver en kendelse, respekterer
spillerne den næsten altid her i Danmark.
Måske er de ikke enige, men de brokker sig
ikke. I Tyskland giver folk sig ofte til at
diskutere,” fortsætter Julius Linde.
I det hele taget mener den tyske
turneringsleder, at bridge i Danmark er
dejlig afslappet, og han kan godt lide den
rolige atmosfære.
Han er også overrasket over, hvor godt
alting er organiseret – fra selve festivalen til
de effektive kortbyttere – ligesom han er
imponeret over, hvor mange frivillige der
stiller op som hjælpere.
Julius Linde blev inviteret til Danmark af
Jacob Duschek, som er formand for DBF’s
Turneringskomite. Han betænkte sig ikke

Turneringsleder Julius Linde er i Danmark
for første gang.

længe, da han fik tilbuddet, selv om han
egentlig var ved at planlægge ferie sammen
med kæresten.
”Hun sagde, at det var fint, jeg tog af sted,
men hun ville have varme. Så nu slikker hun
sol i Kroatien sammen med sine børn, mens
jeg har travlt her,” smiler Julius Linde.
Turneringslederen, der kommer fra
Göttingen, mener også, at det er en god
idé med så mange styrkeopdelte rækker
og turneringer. Det bruges ikke så meget
i Tyskland, men han mener, at oplevelsen
bliver bedre, når alle hele tiden møder
spillere på deres eget niveau.
Julius Linde dømmer selvfølgelig på
engelsk, men har ikke haft problemer
med sprogforbistring.
”Hvis én spiller ved bordet ikke er så god
til engelsk, er der altid andre, der kan
hjælpe,” forklarer Julius Linde, der er
i Danmark for første – men nok ikke
sidste – gang.

Løn som fortjent
Af Charles
Årligt møde
Fredag formiddag mødte Anita Buus
Thomsen op til den årlige bronzeturnering
med et lille smil på læben.

Anita stillede op sammen med Charles.
Før spisepausen følte vi ikke, vi fik løn som
fortjent, men det fik vi desværre efter
pausen. 
Det var dog ikke selvforskyldt det hele.

Vest
Helle
Krogh
pas
pas
pas

Nord
Anita
B. Thomsen
1
2
3ut

Øst
Mogens
Müller
pas
pas
a.p.

Syd
Ch.
2
3

Udspillet var 8! Mogens Müller var ene om
at finde hjerter ud, der holder nord i 10 stik,
da modspillet rejser et hjerterstik, før nord
får rejst et ruderstik. Minus 13.

Anita skruede heldigvis op for charmen, og
så måtte man jo lade sig inspirere, da det så
sortest ud til sidst.

Vest
Lene
Nicolaisen
1
4

Nord
Anita
B. Thomsen
pas
a.p.

Øst
Frank
Espersen
1

Syd
Ch.
pas
pas

Udspil var K! Det eneste udspil, der holder
øst i otte stik, da syd fik en spartrumfning,
og der var en taber i begge røde farver. +12.
Det endte med en hæderfuld femteplads.

Coach imponeret over mod
Af Charles
Det glade U16-hold fik torsdag hængt de fine
og velfortjente sølvmedaljer om halsen.

Bagerst: Morten Bune (holdkaptajn), Aron
Tylvad, Georg Würtz, Daniel Tylvad og
Torsten Rasmussen (coach). Forrest: Amalie
Bune, Line Henriksen og Alma Rasmussen.
U16 var med i toppen fra start, og midtvejs
overtog holdet tredjepladsen, som de holdt
godt fast i.
”Der var pres på mod de gode hold,” siger
coach Torsten Rasmussen.
Torsten Rasmussen uglede Line og Alma i
morgenkampen på den svære sidstedag med
Holland, Sverige, Tyskland og Polen på
menuen. Holland, Sverige og Polen er
virkeligt gode hold, og blev alle tre på
forhånd regnet som bedre end Danmark.

Vest
Alma
2

Nord

Øst
Line
1
3ut!

3

Syd
pas
a.p.

2 var et svagt spring.
”Jeg er ikke sikker på, at jeg har fantasi og
mandsmod nok til at melde 3ut,” mener
Torsten Rasmussen. Line så dog muligheden
for seks ruderstik og et stik i hver af de
øvrige farver, og Dxx bag på indmeldingen
gav nok hold.
Der kom naturligt 9 ud dykket til K,
men så havde Line ni stik. Ved alle de andre
17 borde spillede Nord-Syd en fredelig
delkontrakt i ruder.

”Det er klart, at de unge var nervøse, da de
satte sig til bordet. I lukket rum, hvor jeg
sad, fik hollænderne de tre første
noteringer, indtil Alma og Line vandt 3ut
fem gange i træk. Så var der ro ved bordet,”
fortæller Torsten Rasmussen.
Dette spil er Torstens yndlingsspil i hele
turneringen:

Alma og Line (begge
12 år) vandt EM-sølv
for anden gang.

Dagens opgave
Af Jonas Houmøller

Opgave 8

Løsning på opgave 7

Syd/ØV

Syd/ØV
 D65

 ED1032

D

 E2

 EK654

 KD976

 DB102

2
5

 KB876

 D10876

 K954

3

2

 KD9854

 1076

 B87

 94

 EK109732

 B3

 DB

 EB10854

3

 EB3

Syd

Vest

Nord

Øst

Kontrakt: 6 i Syd med K i udspil

4

Pas

Pas

Pas

Vest spiller K ud til dit es. I stik to trækker
du en runde trumf, hvor begge modstandere
bekender.

Udspil: 10
Syd går til stålet med en aggressiv 4-åbning
alene uden for zonen.
Hvad er bedste plan for at få kontrakten i
hus?

Løsning i morgendagens bulletin.

Hovedplanen er at rejse et sparstik til afkast
af en hjertertaber fra hånden. Du starter
med E. Bekender begge modstandere
småt, går du hjem i trumf og spiller 9. Nu
er der tre muligheder.
1) Begge modstandere bekender:
I så fald sidder farven 4-2 eller 3-3 og kan
trumfrejses (der er rigeligt med indkomster
til bordet).
2) Vest har 5-farve:
I så fald får du stik for 9 (eller D hvis Vest
tager K).
3) Øst har 5-farve:
9 sejler rundt til Østs B. Nu har du D10
til at trumfknibe Østs K.

Dagens program
Lørdag den 13. juli
09.00
09.30
10.00
10.30
10.30
10.30
14.00
19.00

–
–
–
–
–
–
–
–

17.30
19.00
16.45
15.00
17.00
17.00
17.00
23.30

Kursus i BC3 og Bridgemate
DM Åben par
Sølv parturnering
Bronze parturnering
Begynderfestival-turnering
DM for begyndere
Gratis bridge-intro
Bronze parturnering

DM for Åben par – semifinalen slutstilling
Par nr.
1
19
27
9
6
49
25
8
34
84
17
22
30
47
12
29
4
16
13
73
3
11
86
64
26
70
42
77
67
28
14
39
78
32
10
31
5
52
55
7

Spillere
Martin Schaltz - Mathias Bruun
Tom Nørgaard - Jens Ove Henneberg
Lars Kirkegaard Nielsen - Flemming Poulsen
Lauge Schäffer - Søren Christiansen
Hans Christian Nielsen - Knud-Aage Boesgaard
Jesper Jungdal - Peter B Hansen
Daniel Bang-Ortmann - Mikkel Larsen
Jørgen Cilleborg Hansen - Dennis Bilde
Henrik Rübner-Petersen - Michael Rübner-Petersen
Henning Pedersen - Steffen Kristensen
Leif W. Thomsen - Jens Rasmussen
Helle Rasmussen - Lone Bilde
Henrik Kruse Petersen - Sigurd Lauge Pedersen
Preben Thaarup - Dan Nybo Jensen
Jesper Buus-Thomsen - Rico Hemberg
Preben Schmidt - Kjeld Hansen
Nils Mønsted - Morten Stege
Camilla Bo Krefeld - Johan Hammelev
Nadia Bekkouche - Lars Blakset
Fie Fischer - Andreas Andersen
Thomas Svendsen - John Vermehren Norris
Stense Farholt - Henrik Caspersen
Niels-Peter Meldgaard - Hans Jørgen Mortensen
Peter Bang Knudsen - Kim Nørgaard Nielsen
Steen Schou - Frederik Mørk
Charlotte Juhl - Henning Østergård
Per Nielsen - Jens Søndergaard
Torben Sværke - Niels Anker
Peter Laursen - Mogens Boysen
Christian Snabe - Bo Brink Laursen
Poul Clemmensen - Rikke Jørgensen
Anders Hanberg Sørensen - Jesper Bechsgaard
Sven Pedersen - Jacob Øst Hansen
Jan Pedersen - Mads Eyde
Anders Hagen - Jonas Houmøller
Kell Krogh - Ole Raulund
John Møller Jepsen - Flemming Jørgensen
Eigil Hansen - Jørgen Svenningsen
Signe Buus Thomsen - Thomas Vang Larsen
Mads Krøjgaard - Flemming Madsen

Turnering Score %
649,8 59,8 %
517,7 57,8 %
499,8 57,6 %
468,9 57,1 %
447,1 56,8 %
394,4 56,0 %
384,6 55,8 %
370,3 55,6 %
354,4 55,4 %
321,0 54,9 %
318,8 54,8 %
279,5 54,2 %
269,3 54,1 %
256,4 53,9 %
247,4 53,7 %
231,6 53,5 %
229,4 53,5 %
229,2 53,5 %
223,4 53,4 %
218,0 53,3 %
214,6 53,3 %
213,6 53,2 %
206,8 53,1 %
206,0 53,1 %
195,6 53,0 %
186,3 52,8 %
185,0 52,8 %
183,4 52,8 %
180,4 52,7 %
172,4 52,6 %
164,5 52,5 %
150,6 52,3 %
148,2 52,2 %
146,3 52,2 %
130,6 52,0 %
130,1 52,0 %
128,5 51,9 %
125,2 51,9 %
122,4 51,9 %
109,1 51,7 %

Pl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

21
51
2
33
44
69
95
23
24
41
61
98
81
74
46
62
45
56
71
20
60
80
93
36
43
59
40
58
66
107
18
92
48
90
15
97
54
63
85
101
38
79
50
76
106
91
35

Udo Thomsen Petersen - Dirk Willecke
Susanne Nielsen - Peter Christensen
Kasper Konow - Michael Askgaard
Stig Meno Farholt - Knut Blakset
Peter Boel Nielsen - Eli Christensen
Birgitte Rønn - Tyge Fogh
Henning V. Mikkelsen - Klaus Jeppesen
John Hansen - Niels Kristian Kristensen
Erling Munk Nielsen - Peter Jacobsen
Jens Kjeldsen - Kjeld Kjeldsen
Karsten Meiland - Jesper Rosenberg Stokholm
Torben Jakobsen - Preben Knudsen
Steven Sidelmann Basnov - Torben Kelså
Stig Allan Jensen - Jens Erik Stausholm
Helge Hesselberg - Jakob Bjerrum
Kirsten Vesth-Hansen - Dan Mungaard
Michael Tøffner-Pedersen - Niels Christian Hammelev
Poul Bo Madsen - Svend Agger
Jess Tillge - Morten Støvring
Jes Sundstrøm Brabrand - Jørn Jeppesen
Peter Buchardt - Palle Pedersen
Ginette Blansjaar - Erik Christensen
Claus Pedersen - Michael Espersen
Thomas Mathiasen - Claus Hastrup
Janne Bøgh - Jesper Seidelin Bøgh
Nikolaj Zeeberg - Peter Zeeberg
Flemming Danielsen - Henrik Frydenlund Rosthøj
Danny Hansen - Thomas Hahn
Helle Simon Elbro - Steen Mølgaard
Lars R. Mathiesen - Jørgen Esmann
Paw Algran - Michael Hvass Miller
Linda Starup Jensen - Per Møgelhøj
Allan Christiansen - Kim P Sørensen
Silas Weber Iversen - Daniel Brandgaard
Henrik Norman Hansen - Mads Grove
Søren Parbo - Bo Højrup
Simon Ortmann - Kathrine Field
Jan Petersen - Thomas Nielsen
Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen
Mie Bøving - Grete Bundgaard
Lars Peter Damgaard - Jørgen Anker Pabst
Annette Prehn - Per Schwerdtfeger
Bjarke Friis - Gorm Friis
Villy Christensen - Bo Jensen
Kate Kristensen - Ejler Ejlersen
Pia Nielsen Jensen - Mona Grethe Olesen
Søren Koch - Ole Berg Kristensen

106,6
98,8
87,6
84,6
82,6
73,1
69,6
55,1
44,7
42,6
32,5
25,8
22,4
12,2
2,8
1,2
-9,1
-10,3
-17,9
-21,8
-30,2
-31,0
-33,9
-35,2
-36,4
-39,6
-45,0
-50,0
-77,7
-85,0
-89,5
-89,7
-91,3
-91,6
-95,0
-98,5
-99,2
-102,3
-103,8
-105,0
-111,8
-125,2
-146,6
-150,0
-160,9
-168,6
-171,0

51,6
51,5
51,3
51,3
51,3
51,1
51,1
50,8
50,7
50,6
50,5
50,4
50,3
50,2
50,0
50,0
49,9
49,8
49,7
49,7
49,5
49,5
49,5
49,5
49,4
49,4
49,3
49,2
48,8
48,7
48,6
48,6
48,6
48,6
48,6
48,5
48,5
48,5
48,4
48,4
48,3
48,1
47,8
47,7
47,6
47,4
47,4

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

75
37
94
100
53
108
87
96
88
68
72
82
83
89
102
57
104
105
65
111
112
110
99
103
109

Kim Nielsen - Michael Ankersen
Frank Kristensen - John Høgh
Els Witteveen - Ivar de Hoogt
Sussie Rasmussen - Niels-André Benn
Carsten Lysdahl - Thorkild Andersen
Hans F Jensen - Karsten Skov Petersen
Ib Larsen - Jens Erik Jensen
Anne Merete Hedegaard - Hanne Hartmann
Bjarne Mortensen - Morten Køhler Jensen
Bente Christensen - Peter Gallmayer
Elly Berthelsen - Per Frederiksen
Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen
Birthe Agersnap - Erik Agersnap
Henrik Duncan-Hven - Peter Hven
Keld Jensen - Jan Foged Pedersen
Nis Rasmussen - Claus Bødskov
Bent Qvist - Camilla Husted
Kirsten Madsen - Britta Back
Inger Mortensen - Flemming Bybjerg
Bente Mørch-Lassen - Sven Horsten
Mathias Møller Larsen - Viktor Kolding
Senna Madsen - Lotte Glensvig
Torben Jørgensen - Anders Gummesen
Ingelise Samuelsen - Peter Johansen
Laila Nielsen - Yvonne Sundstrøm Brabrand

-175,0
-176,4
-176,9
-184,1
-190,5
-204,4
-204,7
-254,0
-278,0
-279,9
-289,8
-296,9
-300,4
-311,5
-319,1
-364,3
-368,8
-377,7
-384,7
-394,8
-432,7
-437,0
-548,6
-604,1
-810,9

47,3
47,3
47,4
47,2
47,6
46,9
46,9
46,2
45,8
45,8
45,6
45,5
45,4
45,3
45,2
44,5
44,4
44,3
44,2
44,0
43,4
43,4
41,7
40,8
37,7

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

