Endelig er festivalen i gang
Efter tre år uden festival er vi omsider klar til lufte kortene igen. DBf’s direktør, Charlotte
Fuglsang, bød velkommen, inden DM for mixed par blev fløjtet op. Fra begyndelsen var der
glade gensyn, god stemning og spændende spil – for eksempel storeslem på en 4-3-fit.

Stemningsbilleder

Tilbageblik på EM

Nis’ velkomst

Mød nogle af de glade
spillere ved DM-mixed

Nyd et par af de bedste
spil fra EM på Madeira

Læs hvorfor formanden
tager på festival

Velkommen til festival i Svendborg
Af Nis Rasmussen, formand for DBf
De seneste to år har jeg mærket en underlig
uro i kroppen omkring dette tidspunkt.
Det var festivaltid, men nedlukninger og
restriktioner forhindrede os i at mødes
ved kortbordene i Svendborg.

festivalen en lejlighed til at genopfriske
gamle venskaber og indlede nye. Jeg tror

Men denne gang skal hverken corona,
inflation eller dårligt vejr sætte en stopper for
Danmarks største tankesportsbegivenhed.
Bridgefestivalen er tilbage, og jeg glæder
mig helt ud i fingerspidserne til nogle dejlige
dage på Sydfyn.
Festivalen byder på væg-til-væg-bridge
i 10 dage, og her er noget for enhver smag.
Spillets nytilkomne træder deres første
skridt på begynderfestivalen, ungdommen
giver den gas på juniorcampen, og
de rutinerede dyster om danmarksmesterskaber for åben par, mixed par,
damepar og seniorpar. Og så er der
naturligvis Vinoble, en af verdens største
holdturneringer, samt kurser i blandt andet
BC3 og turneringsledelse.
Men nok så vigtigt som at få kort i hænderne
er hyggen og samværet. For mig er

Nis Rasmussen skal blandt andet selv spille
med i torsdagens store guldturnering.

aldrig, jeg har været på festival uden at få
nye bridgevenner. Og det er jeg sikker på, at
du også gør – uanset om du er en gammel
rotte eller helt ny i faget.
Festivalen kunne ikke lade sig gøre uden de
mange frivillige, som ofrer en del af deres
sommerferie på at bytte kort, formidle
resultater og servicere kunder i cafeen.
Så derfor en stor tak til dem! Også tak
til festivalens sponsorer, ikke mindst
hovedsponsoren, Fonden for Fynske Bank,
som bidrager med 100.000 kroner over to
år. Uden penge, ingen festival.
Rigtig god festival til alle!

Kære festivalgæster
Af Charlotte Fuglsang, direktør i DBf
Et stort og hjerteligt velkommen til
bridgefestival 2022 efter tre års ufrivillig
pause. Vi har alle savnet Bridgefestivalen,
og vi har savnet Svendborg. Derfor glæder
festivalledelsen sig meget til at vende
tilbage, så kort og meldekasser igen kan
komme i sving. Bridgefestivalen er en skøn
blanding af konkurrencesport, hyggeligt
samvær og brobygning og ikke mindst en
masse trofaste frivillige, som sørger for, at
festivalen kører på skinner.
Ministerbesøg ved Vinoble
Mandag den 11. juli kl. 11.55 åbnes
Vinoble-turneringen af minister for transport
og ligestilling, Trine Bramsen, der er født
og opvokset i Svendborg. Det er første
gang i festivalens historie, at der er
ministerbesøg.
Lidt praktiske oplysninger:
Turneringer og lokaler
Alle turneringer afholdes i år i selve
idrætscentret, idet tennishallen er blevet
lukket af myndighederne på grund af risiko
for sammenstyrtning. Under Vinobleturneringen mandag-tirsdag, som finder
sted i den gamle idrætshal, vil der være
en satellit-café i den nye tilbygning,
Wonderground.
Mad og drikke
I år står DBf selv for både produktion og
mad og den logistik, der følger med. Det har
vi aldrig prøvet før. Vi håber, det alt sammen
går, men tag gerne jeres PYT-knap med,
hvis noget går i koks. Sortimentet vil være
stort set som tidligere år. Grundet den

Charlotte Fuglsang bød velkommen til
festivalen. DBf-direktøren nævnte blandt
andet de succesrige danske EM-spillere, der
fik klapsalver fra salen. Der var også en
særlig tak til de frivillige, som festivalen ikke
kan klare sig uden. ”Spil nu godt – og rigtig
god festival,” sluttede Charlotte Fuglsang af.
stigende inflation vil I opleve prisstigninger
i forhold til 2019.
Der vil kunne bestilles varm ret ved køb af
værdikupon i receptionen til fredag, mandag
og fredag. Ligeledes kan Vinoble-spillerne
bestille frokost til tirsdag ved køb af
frokostkupon i receptionen.

Receptionen
•
•
•
•

Sælger billetter til bronze – og
sølvturneringer.
Kan svare på spørgsmål om stort og
småt.
Sælger et udvalg af Bridgebutikkens
varer – herunder gode tilbud.
Holder lukket hver dag mellem 11.00
og 13.00.

Kontantløs festival
Vi stiler efter at minimere brugen af
kontanter og opfordrer til at bruge dankort
med videre. Derudover er der i receptionen
også mulighed for at betale med MobilePay.
Covid-19
Corona fylder stadig i samfundet, og vi er
naturligvis klar over, at der er skærpede
krav til både hygiejne og rengøring. Vi
sørger for behørig oprydning, aftørring samt
håndsprit i alle lokaler. Alle festivalgæster
opfordres til at bruge håndspritten og i øvrigt
være opmærksomme på symptomer på
covid-19. Vi tilbyder ikke aktiv
smitteopsporing på festivalen, men er du
som spiller testet positiv, bedes du selv
informere dem, du har været tæt på. Du kan
finde nærmeste teststed via hjemmesiden
regionsyddanmark.dk
Papirløs festival
DBf vil gerne støtte op om FN’s verdensmål,
og i den forbindelse har vi kigget på vores
forbrug af papir. Vi har blandt andet indkøbt
flere skærme til spillelokalerne, så vi kan
begrænse de mange print. Vi har ligeledes
besluttet at reducere antallet af printede
bulletiner. I stedet kan festivalgæsterne
hente bulletinen via appen Dansk Bridge.
Det betyder, at du kan læse bulletinen, når
du er på vej i seng og dermed være
opdateret på stort og småt, når du kaster dig
over bridgen næste morgen. Du kan se,

hvordan du henter appen i annoncen
nederst på denne side.
Kontakt til sekretariat og festivalledelse
Har du brug for at kontakte festivalledelse
og sekretariatet i løbet af festivalugen, kan
det ske på følgende måde:
•
•

Festivaltelefonen: 9363 8117
Direktør Charlotte Fuglsang: 2222 992

Eller tag fat i os, når du ser os.
Rigtig god bridgefestival fra festivalledelsen,
•
•
•
•

Bo Ulrik Munch
John Oris
Charlotte Fuglsang
Louise Pedersen

Mixed’erne var i højt humør før start
Af Charlotte Fuglsang, Charles, Jan Nielsen og Erik Wied
Fredag middag kom der liv i Idrætscentret
i Svendborg, da mixed-spillerne strømmede
til. DM for mixed par er traditionen
tro festivalens første turnering, og
startlisten omfattede alt fra rutinerede
landsholdsstjerner til håbefulde juniorer
– og sågar småbørnsforældre

Ella Rosthøj og Andreas Rolf-Larsen skulle
spille DM mixed for første gang. ”Vi går efter
A-finalen,” sagde Andreas og tilføjede: ”Det
ville da også være lidt mærkeligt at spille
efter B-finalen.”

.
Anne Rose Groes og Magnus Groes er
forældre til to små drenge, men med god
assistance fra bedsteforældre har parret
alligevel fået mulighed for at spille mixed.
Magnus regner dog med, at han skal aflaste
sin far lørdag eftermiddag, men der er
sørget for en kvalitetssubstitut, nemlig
Mikkel Larsen.

Knud Blakset og Dorte Rechendorff er gift,
men ved DM spiller de over kors med et
andet par, Jeppe Juhl og Lone Kiær. Knut
spiller med Lone og Dorte med Jeppe. Knut
Blakset og Lone Kiær vandt DM for mixed
par i 1996 og fejrer jubilæet (næsten) med
at spille sammen igen. Knut tror ikke på en
gentagelse – men lad os nu se.

Peter Schaltz er den dansker med flest
landskampe – ikke bare i bridge, men i alle
sportsgrene. Peter har spillet for Danmark
over 1000 gange, mange af dem sammen
med sin trofaste hustru og makker, Dorthe.
Parret er også forsvarende mestre fra DM
mixed par 2019.

Mad skal der til før kamphandlingerne ved
bridgebordet. Helle Simon Elbro fra
hovedbestyrelsen (nummer to fra højre) har
glædet sig siden 2019 til igen at spille mixed
med sin makker, Henrik Rübner (blå trøje til
venstre). ”Vi har nærmest haft abstinenser,”
siger Henrik.

Annette Rosthøj og hendes mand, Henrik
Frydenlund, er også tilbage. Annette har
samtidig været blikfang for sommertillægget
i Fyns Amts Avis i år.

Henrik Frøkjær er tilbage i perfekt
bridge-form og blev budt velkommen af
forbundets direktør, Charlotte Fuglsang.

Maria Dam Mortensen (til venstre), der var
kaptajn for damelandsholdet ved det netop
afholdte EM på Madeira, sammen med
Signe Buus Thomsen, der spillede på
mixed-landsholdet. Til højre Ella Rosthøj.

Winni Simonsen og Flemming Jørgensen
har spillet mixed par sammen i 25 år.
Parret blev overraskende danmarksmestre
for 20 år siden, og for tre år siden vandt
de B-finalen.

EM-damerne, Helle Rasmussen og Lone
Bilde, i midten sammen med landstræner Bo
Bilde (til venstre), der haft travlt med VM i
april og EM i juni. Til højre er de flankeret af
Leise og Rico Hemberg, der vandt onlineudgaven af DM for mixed par sidste år. De
tre sidste på billedet er Jan Pedersen, Viktor
Kolding og Maria Dam Mortensen.

Line Eyde og Peter B Hansen er to af de
flittigste deltagere i Danish Dynamiteturneringerne på BBO, hvor de har mange
gode placeringer. Begge er enige om, at
succeserne skal følges op i weekenden.

Finalefelterne i mixed par er klar
Af Henrik Kruse Petersen
Fredag eftermiddag blev festivalens første
store turnering sat i gang, idet semifinalens
103 mixed par ivrigt kastede sig over
kortene i forsøget på at kvalificere sig til
weekendens finale, hvor feltet, der skal
kæmpe om DM, består af de 40 bedst
placerede par. De resterende 64 par spiller
B-finale, hvor der er præmier,
handicapjusteringer og guldpoint på højkant.

Lad os se to seje storeslemmer, som dog
kun de hårdeste gamblere i feltet fik øje på.

Der skal både dygtighed og lidt medvind
til for at komme med i den fine A-gruppe,
og allerede i første sektions havde
kortfor-delingsmaskinen vist indtaget noget
stærkt, idet der blev meldt slem i hele fire af
de 15 spil.
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Efter Signe Buus Thomsen havde doblet
3♥, fortsatte hun med et cuebid i hjerter,
viste så tre esser med 5♦, og endelig tog
hun imod Emil Jepsens storeslemsinvitation.
Emil Jepsen tog 13 stik med et smil

Der kom ♦10 ud, som næppe var fra

3

damen, så da Jepsen havde stukket den med

at ruder var fastlagt som trumf, kom der en

esset og trukket trumf, fortsatte han med

række cuebids, og esserne blev behørigt

♦K, der fældede damen. Derefter var det

tjekket, inden Jan Pedersen meldte

"bare" at løse klørfarven og bogføre 13 stik

storeslemmen på den gode 4-3-fit.
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Kun Ginette Blansjaar og Erik Christensen
havde også meldt og vundet storeslemmen,
mens to andre par var gået ned.
Fire runder senere dukkede denne fordeling
op, hvor vi skal se Helle Rasmussen og Jan
Pedersen også forpligte sig til at tage alle
stikkene:
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da Vest blev udsat for en show-up-skvis i
hjerter og klør, så slemmen var i hus.
Parret var de eneste ved de 52 borde, der
meldte og vandt storeslem, idet
favoritkontrakten var 6ut, der dog kun gik
hjem cirka hver anden gang.
Et enkelt toppar forsøgte sig også med en 43-fit nemlig med 7
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Jan Pedersen satsede succesfuldt på at
makker kunne vinde 7♦ på en 4-3-fit

Storeslemmer er jo spektakulære og får de
fleste bridgespilleres puls til at stige en
anelse, når de i meldeforløbet gør krav på at
kapre alle stikkene, og det luner ofte pænt
på pointkontoen, når meldingerne bliver fulgt
op med en succesfuld spilleplan.

havde meldt ruder, var det naturligt med
ruder igen, men her gik Blakset op på esset,

I en lang turnering er det dog ofte god
kortlæsning og solidt spil i delkontrakterne,
der er vejen til en god placering, og vi skal
her se Knut Blakset læse fordelingen og
slutspille stakkels Vest, som allerede fra
start næppe synes, det var så rart at skulle
spille ud.

Vest kunne efter
E have forsøgt sig med
trumf igen, men undgår så alligevel ikke at
blive slutspillet hele to gange. Prøv
eventuelt selv at spille imod.

S/Ingen
D7653

og ♦D slutspillede Vest til enten at spille
ruder til dobbeltrenonce eller give spilfører
endnu et klørstik. God kortlæsning i en
delkontrakt blev belønnet med 76% til NS.

Som et kuriosum kan det nævnes, at alle
fire spillere ved bordet blandt andet har
været danmarksmestre i mixed par eller
mixed hold. Ser vi mon nogen af dem på
podiet igen på søndag?
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Pønser Knut Blakset på endnu et slutspil?
Som følge af Østs sparmelding servede
Vest med
E, men skulle nu finde et skift.
Hun valgte klør igen, der gik til damen.
Hjerter fra bordet fik lov at gå til kongen og
hjerter igen bragte Øst ind. Da makker

Slutningen af kvalifikationen blev som
sædvanlig et hundeslagsmål, hvor det
primært drejede om mindst at nå den
forjættede plads som nr. 40, og enkelte
skrappe divisionsspillere måtte modvilligt
sande, at det bliver i B-finalen,
udfordringerne finder sted for dem.
I den anden ende af skalaen fandt vi en
række DM-favoritter med Lone og Bo Bilde
på førstepladsen med 991,2 point efterfulgt
af Signe Buus Thomsen - Emil Jepsen med
841 og Birgitte Rønn - Christian Snabe på
tredjepladsen med 725,4. En flot indsats af
alle tre par i så stærkt et felt
Og der skal cirka 65 % til at vinde en sådan
kvalifikation, så har du det at stile efter
næste gang du stiller op ...
I morgen nulstilles scoren, og kampen om
DM starter for alvor. Der skal spilles
yderligere 107 udfordrende spil i weekenden
inden vinderne er fundet.
Følg med her i bulletinen og se alle
resultaterne på bridge.dk

Lone og Bo Bilde vandt kvalifikationen og er
blandt favoritterne til DM-titlen
Der spilles lørdag fra kl. 9.30 til 19.00 og
søndag fra kl. 9.30 til 17.00. Søndag kan
afslutningen af finalen følges på BBO.

Mød de festivalansvarlige
Her er nogle af de dejlige mennesker, der gør bridgefestivalen mulig:

Festivalledelse
Bo Ulrik Munch

Charlotte Fuglsang

Festivalledelse,
kortlægning

Festivalledelse,
bulletin

John Oris

Louise Pedersen

Festivalledelse

Festivalledelse,
begynderfestival

Funktionsansvarlige
Torsten Ørhøj

Jacob Duschek

Chefturneringsleder

Chefturneringsleder

(fredag d. 8. - tirsdag d.
2. juli)

(onsdag d. 13. - søndag d. 17.
juli)

Ulla Tradsborg

Bo Ulrik Munch

Leder af
resultatservice

Kortlægning

Henning Mikkelsen
IT

Øvrigt
Bridge/golf

Jan Nielsen og Morten Henningsen

Begynderfestival

Louise Pedersen

Juniorcamp

Morten Bilde

Turneringslederkurser

Per Egelund og Jørn Plet

BC3-kursus

Per Egelund

Bridge-intro

Kjeld Hansen (Kello)

Bulletin

Erik Wied

Økonomi

Morten Henningsen

Sekretariatet på festivalen

Charlotte Fuglsang

Louise Pedersen

Morten Henningsen

Direktør

Udviklings- og klubkonsulent

Økonomi- og regnskabschef

Festivalledelse

Festivalkoordinator
Begynderfestival

Festivalregnskab

Erik Wied

Louise Dhirani

Redaktør af Dansk Bridge
og turneringsadministrator

Administrativ koordinator

Festivalbulletin

Informationen

Bulletin-folket
Artikler, indlæg, billeder, resultater, gode tips og meget andet bliver leveret af:

Charlotte Fuglsang Erik Wied

Jan Nielsen

Ansvarsh. redaktør

Multitalent

Skriverkarl

Henrik Kruse
Petersen
Finurlig skribent

Palle Reimann
Finurlig skribent

Ole Berg
Kristensen

Charles
Kanonfotograf

Opfindsom reporter

Og så håber vi naturligvis på massevis af historier fra jer.
Fortæl os om jeres gode spil, uheldige spil, sjove oplevelser, mærkelige hændelser,
romantiske møder og meget andet.
Bare tag fat i en af os og beret om din oplevelse på festivalen.
Bulletinen udkommer hver morgen alle dage under festivalen. Den koster 10 kr. i printet
version. Du kan købe den i Informationen. Men du kan læse bulletinen ganske gratis via
appen Dansk Bridge. Du downloader appen til din telefon og kan læse bulletinen her
allerede om aftenen.

Nyttige informationer
Spillestedet

BBO-transmission

Spillestedet er Svendborg Idrætscenter.
Adressen er Ryttervej 70, cirka to kilometer fra
centrum.

Følg afgørelsen i DM for mixed par på BBO
søndag den 9. juli.

Information
Findes i forhallen. Billetter til bronze- og
sølvturneringer købes her. Du kan også købe
madkuponer samt øl-rabatkort i Informationen.
Dankort og MobilePay 78 407 kan bruges.
Aflever og find glemte sager her.
Festivaltelefon
Festivaltelefonen er bemandet af en
medarbejder i Informationen. Opstår der
problemer, har I spørgsmål eller andet, så ring
på 9363 8117. Telefonen besvares mellem
kl. 8 og 23.

Følg finalen i DM for åben par på BBO søndag
den 17. juli.
Mesterpoint
Der spilles om mesterpoint i alle turneringer.
Husk medlemsnummer (kan oplyses
i Informationen).
Mobiltelefon
Mobiltelefonen skal være slukket i alle
spillelokaler.
Tobak
Rygning er kun tilladt udendørs og træk gerne
lidt væk fra indgangen. Vis hensyn.

Parkering

Øl-rabatkort

Der kan parkeres i ubegrænset tidsrum i alle
afmærkede områder foran og til højre for SG
huset samt på grusområdet på den anden
side af vejen. Parkering på græsset er ikke
tilladt. Husk, at der skal være plads til alle, så
tag hensyn når du stiller bilen.

En øl koster 45 kr. på festivalen, men der er
penge at spare på de læskende varer, hvis du
i Informationen køber et rabatkort med 10
øl-billetter til 400 kr.

Officials
Turneringsledere kan kendes på deres hvide
skjorter med DBf-logo på venstre bryst. Alle
øvrige officials er klædt i lyseblå skjorter med
DBf-logo.
Kortfordelinger og frekvenstavler
Resultater, kortfordelinger og frekvenstavler
offentliggøres ved opslag i spillelokalerne og
på festivalens hjemmeside
www.bridgefestival.dk

Cafeen
Cafeen har åbent fra fredag 8. juli til og med
søndag 17. juli. Sortimentet er salater,
sandwich, smørrebrød, kager og drikkevarer.
Varm mad
Fredag den 8. og 15. juli samt mandag den
11. juli kan du købe en varm ret og spise
den på 1. sal over cafeen. Billetter købes
i Informationen.
Pølser kan købes hver aften fra ca. kl. 20.00.

Sponsorat løfter bridgefestivalen
Af Erik Wied
Fonden for Fynske Bank er igen
hovedsponsor for bridgefestivalen, og
ægteskabet mellem pengeinstitut og
kortgilde er til gensidig glæde:

de nye faciliteter bliver brugt af borgerne,”
fremhæver Kirsten Elkjær.

”Vi vil gerne støtte initiativer, som gør
Svendborg synlig og tiltrækker mennesker
til byen. Festivalen giver liv og øger
aktiviteten, og det har vi glæde af som bank.
Folk skal synes, det er lækkert at komme til
Svendborg, så vi fastholder beboerne og
tiltrækker nye,” siger Kirsten Elkjær, som er
filialdirektør i Fynske Bank i Svendborg.
Fonden for Fynske Bank har doneret
100.000 kroner over to år, og pengene har
stor betydning for mulighederne for at tømre
en vellykket festival sammen.
”Sponsorbidraget fra Fynske Bank gør
blandt andet, at vi har kunnet sørge for
bedre it-udstyr og arrangere flere
turneringer. Spillerne har helt naturligt en
forventning om, at alting fungerer, og så
skal økonomien være i orden,” fastslår
Charlotte Fuglsang, direktør i DBf.
Charlotte Fuglsang fremhæver samtidig, at
sponsoratet er en anerkendelse af indsatsen
fra de mange frivillige, som bærer festivalen.
Og netop medvirken af frivillige har stor
betydning for, hvor Fynske Bank vælger at
lægge sponsorkroner:
”De mange frivillige gør, at festivalen bliver
bedre forankret i Svendborg og giver liv
i byen. Vi støtter meget forskelligt – fra
padeltennis til grønne fitnesscentre – men
det vigtige er, at frivillige er involveret, og at

Som hovedsponsor inviterer filialdirektør Kirsten
Elkjær gerne bridge inden for i banken – jo flere
aktiviteter, desto bedre, som hun siger.

Som hovedsponsor for bridgefestivalen har
Fynske Bank samtidig været et lokomotiv,
som har trukket andre virksomheder ind.
Og netop bridge er en aktivitet, som mange
gerne ser deres navn forbundet med.
”Bridge har et image som et spil, der skaber
social kontakt og giver mental udfordring,
og det vil vi gerne lægge navn til,” siger
Kirsten Elkjær, og filialdirektøren er også
åben over for en udvidelse af samarbejdet:
”Man kunne sagtens forestille sig et
bridgearrangement i banken. Min tese er:
Jo flere aktiviteter i byen, desto bedre.”

Der svinges med køller og kort
Af Jan Nielsen
Så er det med at komme op fra
hængekøjen. Nu skal der svinges med
køllerne som i de gamle vikingedage, og
kortene skal meldes og spilles med gefühl.
DM i Bridge/Golf blev efter to års
coronapause sat i gang fredag med 32
deltagende par. De seneste to år har
turneringen ikke været afviklet, da det er
svært at spille golf virtuelt. Nu er det så
endelig igen blevet tid til at kombinere
verdens bedste kortspil med et par ture op
og ned på Svendborg Golfklubs kuperede
bane med de lynhurtige greens.

nummer fem fra 2019, Annette Kristensen
og Mik Kristensen. Et outsiderbud kunne
være Morten Stege – Anders Hanbjerg, der
gennem flere år har snuset til DM-titlen og
fået medaljer flere gange.
Turneringen blev sat i gang med 32 spil
ved de grønne bridgeborde fredag aften.
Allerede i spil 1 sad Ole Asbjørn Riis med
et udspilsproblem.
Du har følgende hånd:

Hvem vinder I år? Dét er svært at afgøre,
men det er helt sikkert, at vinderne ikke
kommer liggende til sejren, som det ellers
kunne se ud til, at Dennis Koch-Palmund og
Knud Harries gjorde tilbage i 2012.

Du sidder Vest og skal lige om lidt spille ud
– men først får du meldeforløbet:
Vest

Nord

Øst

Syd

2
3ut

pas
a.p.

2ut

Dig

Gad vide hvorfor der står ”Fatboy” oppe i
venstre hjørne på hængekøjen. De to herrer
er da slanke som i ungdommens vår, ikk?
Favoritterne på forhånd må være nogle af
de par, der i de seneste års turnering har
klaret sig godt. Otto Dahl – Michael
Jørgensen var tæt på sejren i 2019 og må
være blandt favoritterne. Det samme gælder
bronzevinderne fra 2019, Niels Christian
Hammelev og Johan Hammelev samt

pas
pas

2

var en svag to-åbning

2ut var ogust, som spurgte efter styrken og
farven
3ut – ja, jeg troede vist, 2ut var naturligt
Hvad spiller du nu ud?

Det er vel ikke langt fra, at alle vil spille
ruder ud i dét meldeforløb – eller hvad?
Ruder var i hvert fald det udspil, Ole Asbjørn
Riis valgte i turneringens første spil mod
Hans Jørgen Pedersen i syd som spilfører.

sørge for, at i år er sydvest kun noget,
spillerne møder ved bridgebordet.

Men – der findes jo som bekendt ikke dårligt
vej, men kun uhensigtsmæssig påklædning.
God kamp, og må det bedste par vinde!

Tidligere vindere af DM Bridge/Golf

Udspillet gav Hans Jørgen Pedersen
mulighed for at nyde en top i dagens første
spil, da
K sammen med de seks
hjerterstik og fire sparstik gav en total på
11 stik.
Lørdag formiddag spilles en 18 hullers
slagspilsturnering, der bliver efterfulgt af
endnu en sektion bridge med 32 spil lørdag
aften. Det hele afsluttes med 18 hullers
Greensome søndag formiddag, og herefter
er det op til et ret indviklet regneark at
få vægtet alle resultaterne sammen, så
der kan findes en samlet vinder af DM
i Bridge/Golf.
Vi håber vist alle, at vejret til golfen bliver
bedre end i 2019, hvor et par waders og en
sydvest ville have været brugbart udstyr
under golfrunderne. Vejrguderne skal helst

2005: Daniel og Simon Ortmann
2006: Erik Brok - Søren Frandsen
2007: Søren Rasmussen – Jan Nielsen
2008: Knud Harries - Dennis Koch-Palmund
2009: Erik Brok - Søren Frandsen
2010: Peter Jensen - Allan Almstrup
2011: Mads Grove - Henrik Norman Hansen
2012: Knud Harries - Dennis Koch-Palmund
2013: Michael Fiorini - Jørn Styczen
2014: Erik Brok - Søren Frandsen
2015: Henrik Louis Petersen - Anders Møller Jensen
2016: Thomas Kampmann-Jacob Cholewa Juhl
2017: Lone Kiær - Mads Grove
2018: Jørgen Madsen - Thomas Bygballe
2019: Jørgen Madsen - Thomas Bygballe
2020: Aflyst
2021: Aflyst

Har du mistet en ring?
En fingerring er fredag indleveret
i Informationen. Ringen kan
afhentes samme sted.

Strandet på en lille græsk ø
Af Charles
Hvordan kommer jeg hjem?
Den bridgeglade junior
Ella Rosthøj ladede op
til festivalen på en lille
græsk ø, og Ella havde
en fin returbillet fra
SAS. Men desværre
udviklede situationen
sig således, at billetten
pludselig kun havde
papirets værdi.

Gode råd var dyre, og det var alternative
rejsemuligheder utvivlsomt også, hvis der
overhovedet var nogen i den travle
feriesæson.
Ella ville dog hjem og være klar til starten på
mixed par for enhver pris, og heldigvis
lykkedes at få en direkte billet med det
græske flyselskab Aegean, så hun nåede
frem til Idrætscentret, inden startskuddet
lød.
Ella havde ellers truet med, at skribenten
skulle finde paryk og strutskørt frem, men
det blev heldigvis ikke nødvendigt.
Andreas Rolf-Larsen
var glad, da Ella
nåede frem til kick
off.

Spil 1
Ella og Andreas var helt klar fra start.

Vest

Nord

Øst

Syd

Ella
Rosthøj

Jan
Holm

Andreas
Rolf-Larsen

Birthe
Holm

pas
pas
pas

1ut
2
3
pas

pas
pas
pas
pas

2
2ut
4

2 viste 5+ .
Der kom B ud til K fulgt af 3 til D og E,
hvor Øst kaldte med 8. Spilfører fortsatte i
trumf til Vest, og Ella skiftede til 10 til K og
E. 9 tog Vest med D og skiftede neutralt
til klør. Spilfører tog E og D og spillede
ruder til K og E.
Andreas slog sig fri i hjerter trumfet på
bordet, og modspillet skulle også have et
ruderstik.
To ned gav 91 % til ØV.

Jytte Skjærbæk blev hædret
Af Erik Wied
Årets festival er på mange måder som den
plejer. Men en ting er anderledes: Jytte
Skjærbæk er ikke længere på plads som
funktionschef for cafeen og de frivillige.

glæder os til at se Jytte, blandt andet
som spiller.

Jytte har i mange år været en hovedperson i
festivalens maskinrum, og hun bliver savnet.
Med Jytte ved roret var der altid styr på det
praktiske og organiseringen af de mange
vagter for festivalens frivillige. I det hele
taget har Jytte været en stor drivkraft i
afholdelsen og udviklingen af festivalen.
Jytte Skjærbæk valgte i 2020 at udtræde af
festivalledelsen og som funktionschef.
I sommeren 2021 blev den tidligere
festivaldronning hædret med DBf’s sølvnål
for sin mangeårige indsats i forbindelse med
Dansk Bridgefestival.
”Jeg er meget glad og taknemmelig for den
flotte hædersbevisning. Det har været nogle
sjove, udfordrende og spændende år, hvor
jeg har lært en masse søde mennesker fra
bridgemiljøet at kende.”
Sølvnålen blev overrakt af Sus Vang,
medlem af hovedbestyrelsen i DBf.
Sølvnålen blev overrakt sammen med
diplom og blomster i forbindelse med et
åbent hus i Svendborg Bridgeklub.
”Jeg er glad for min beslutning. Og jeg følte,
at overrækkelsen var den helt rigtige
afslutning på det hele,” siger Jytte.
Men selv om Jytte Skjærbæk har overdraget
sine officielle forpligtelser til andre, slipper
hun naturligvis ikke festivalen helt. Og vi

Jytte Skjærbæk fik sidste år overrakt DBf’s
sølvnål. I sommeren tog Jytte en lille æresrunde,
idet hun arrangerede Den Lille Festival på
Torvet i Svendborg.
_____________________________________

Styr på aftalerne - 1
Af Ole Berg Kristensen
To hurtige spørgsmål:
1) 1♣ – 1♦
1♠ – pas?
Viser pas trefarve eller firvarve i spar,
eller kan det være begge dele?
2) 1♣ – 1♦

Samme format på alle artikler
Alle artiklerne vil få samme format:
-

Først 2-3-4-5 spørgsmål, som du og
din makker svarer på hver for sig.

-

Så en gennemgang af forskellige
alternativer.

-

Herefter mine anbefalinger.

-

Så en prioriteret tjekliste, hvor det
første punkt er det vigtigste at være
enige om. Og herefter punkter af
faldende vigtighed. I dag er der kun
to punkter, men andre dage vil der
være flere. Dette er den vigtigste del
af artiklen.

-

Til sidst en uddybet begrundelse for
mine anbefalinger. Dette afsnit kan
du springe over, hvis du vælger at
stole på mig. Eller hvis du allerede
har taget en anden beslutning.
Sammen med din makker, naturligvis!

1♠ – 2♠
Hvad viser 2♠?
Det var måske nemt nok. Men prøv at lade
din makker svare på de samme to
spørgsmål, og se om I er enige.
En gennemgående artikelserie
”Styr på aftalerne” vil være en
gennemgående artikelserie i dette års
festivalbulletiner. Tanken er at støtte
makkerpar i at få styr på helt simple aftaler.
For som det så ofte er sagt, så gælder det i
alle situationer, at den bedste aftale er den
samme som makkers. Det nytter ikke noget
at afgive en mestermelding, hvis makker
tror, meldingen betyder noget andet.

Det vil jævnligt være tilfældet, at en aftale i
et system logisk hænger sammen med en
anden aftale. Derfor kan du ofte nøjes med
at være enige om et indledende princip.
Netop dette kommer der på næste side et
eksempel på.

Gennemgang af alternativer

Tjekliste:

Spørgsmål 1 kan have tre svar:

Hvad viser pas i meldeforløbet:

1) Pas viser trefarve.
2) Pas viser firfarve.

1

–1

1

– pas
1) Trefarve.

3) Pas viser tre- eller firfarve.

2) Firfarve.

Hvis I vælger at aftale, at pas viser præcis
trefarve, er det nemt at svare på spørgsmål
2. 2
viser selvfølgelig firfarve, men kan
være en helt udpint minimumshånd.
Hvis I vælger at aftale, at pas viser firfarve,
er det også nem at svare på spørgsmål 2.
Nu viser 2
firfarve og stadig 6-9, men
ikke en helt udpint minimumshånd.
Hvis I vælger at lade det være åbent, om
past viser tre- eller firfarve, bliver det
sværere at udlede noget af makkers pas.
Måske har makker kun tre spar og en
almindelig minimumshånd med to (eller
måske tre) små hjerter. Men det kan også
være, at makker har firfarve i spar og en helt
udpint minimumshånd.
Mine anbefalinger
Den dårligste aftale er, at pas kan vise
enten tre- eller firfarve. Makker aner ikke,
hvad du har, hvilket kan blive et problem
både i meldinger og spil, hvis modstanderne
melder igen.
Om det så skal vise tre- eller firfarve er ikke
helt så oplagt. Jeg anbefaler dog, at man
aftaler at det viser trefarve.
Men det er selvfølgelig stadig tilladt at melde
1ut med tre-farve i spar, hvis der er grund til
at tro, at det er bedre.

3) Tre- eller firfarve.

Hvad viser 2
1

–1

1

–2

i meldeforløbet:

1) Firfarve, 6-9 og enhver hånd, der er god
nok til at melde 1-over-1.
2) Firfarve, men lidt mere end en udpint
minimumshånd.

Som nævnt tidligere er svaret på spørgsmål
2 en logisk følge at svaret på spørgsmål 1.
Begrundelse for mine anbefalinger:
Det vigtigste argument for mine anbefalinger
er, at med firfarve i spar er det god taktik
altid bare at støtte til 2 , også selv om du
måske føler, at du har presset citronen lidt
med dit første svar.
Når et makkerpar konstaterer en 4-4-fit i
major, stiger hånden altid en smule i værdi.
Så derfor skal du støtte til 2 , også på de
absolutte minimumshænder.

Melder du pas til 1
med firfarve, bliver det
lettere for modstanderne at konkurrere
i baghånd. I det viste meldeforløb går de
måske ind med 2 . Men modstanderne
behøver ikke være specielt durkdrevne for
også at kunne melde 2
og 2
For hvad skulle det ellers være?
En enkelt eksempelhånd:

naturligt.

Men hånden var god nok til 1
første
gang, og nu er den steget en smule i værdi,
efter at vi konstaterede vores 4-4-fit i major.
Vi kan prøve at sætte hånden over for en
stærk hånd hos makker
EDB5

8642

E5

94

8642

65

KDT93

94

ED983

75

KDT93

Makker giver den sikkert gas og melder

75

4 . Vi er i udgang på 22 hp og hvad så?
Udgangen er fin – vi skal blot have en af de
sorte konger i plads, så er vi så godt som
hjemme. Og skulle det kikse for
modstanderne at spille hjerter ud, er
chancerne endnu bedre, idet du jævnligt kan
lægge din hjertertaber på en af ruderne.

Makker åbner med 1 , og du mener, at din
ruderfarve er for god til at passe. Så du
melder 1 , og makker melder 1 . Her
kunne det måske være fristende at passe,
da trumfstøtten er svag, og du allerede har
overmeldt med et point.

EM-sølv til seniorerne og tre hold til VM
Af Charles

EM-sølvvinderne

Jørgen Hansen, Dennis Koch-Palmund, Klaus
Adamsen, Knud-Aage Boesgaard, Jytte Ibsen.
Bagerst: H.C. Nielsen, Steen Schou.
EM på Madeira sluttede for kun et par uger
siden, og Danmark fik en sølvmedalje og tre
hold videre til VM. Et meget flot resultat.
Seniorerne fulgte guld og bronze ved de to
seneste VM op med sølv, og veteranerne
kompletterede dermed medaljesamlingen.

Damer

Maria Dam Mortensen (kaptajn) Helle
Rasmussen, Anita Buus Thomsen, Dorte
Cilleborg, Lone Bilde.
Damerne kæmpede sig gennem 288 spil
med kun to par og sluttede på en godkendt
sjetteplads. VM-kvalifikationen kunne fejres
allerede før sidste runde.
BBO-dramaet mod Sverige var bølget frem og
tilbage og før sidste spil førte Sverige 44-33.

Seniorrækken optrådte ikke på BBO, men vi
har da et dansk spil, hvor Dennis Koch-Palmund
i Vest kom i den normale 4 efter en
transfersekvens.
Det ligner tre trumftabere og en rudertaber,
og D skal også findes.
Det sidste løste sig efter klør ud til D og E.
Koch-Palmund vidste ikke, at han havde tre
trumftabere, for farven sidder jo oftest 3-2, men i
stik to spillede han 6! - før modspillerne vidste,
hvor mange trumfstik de havde, så Nord lagde
lavt i anden hånd, så D gav stik.
Koch-Palmund slap således med de tre
trumftabere. 420.

Ved det andet bord gik den svenske Syd ned i
4 , og ved dette bord kom Lone Bilde i 5 D.
5 sættes med spar ud, men Vest servede med
E, og så gav Lone Bilde ikke flere chancer.
Efter E skiftede Vest til 10, som Bilde tog på
hånden med E og spillede 2 til 9 og B.
Øst havde ikke noget let tilbagespil og valgte en
klør trumfet på bordet. K og mere hjerter med
knibning af D blev fulgt op med K og mere
ruder, hvor D dukkede op. På bordets ruder
forsvandt Syds spar.
11 stik (650). 12 imp og 45-44 til Danmark.

Åben

Kasper Konow, John Norris, Michael Askgaard,
Lars Blakset, Andreas Marquardsen, Christian
Lahrmann.
Åben række kæmpede hårdt for at nå op i top-8,
og røg først ud af top-10 mod slutningen af den
sidste kamp. 11.-pladsen kan måske være nok
til et wild card til VM.
Lars Blakset præsterede årets modspil 2022,
men det spil har allerede været vist flere steder,
så vi tager et andet godt modspil fra sejren over
Sverige i 1. runde.

2 var multi, typisk en svag to-åbning i en
majorfarve.
4 bad makker melde sin majorfarve.
Konow i Øst trak E i udspillet, og Askgaard
afviste med 7.
Den tyggede Konow en del på. Hvordan fik
modspillet fire stik? Det var næppe i major, selv
om D måske kunne give stik, men Konow
dukkede op med 9!
Inde på K, skiftede Michael Askgaard i Vest
tilbage til ruder. En ned.

Mixed

Peter Jepsen, Signe Buus Thomsen, Camilla
Krefeld, Johan Hammelev, Marlene og Jens Ove
Henneberg.
Mixed-holdet har haft patent på pladserne lige
uden for top-8, og de lå også der med syv
runder tilbage. Men så sendte syv solide sejre
holdet op på fjerdepladsen.
Signe Buus Thomsen og Peter Jepsen var det
eneste danske par, der sluttede i top-3 på
butleren i deres række.
I dette spil var det lettere at tage ni stik end ti
stik.

3 var krav.
Der kom 5 ud til B, D og K. 2 til E
afslørede sitsen i denne farve, og 3 fik lov at
løbe til D.
Syd bekendte med 5, da Jepsen spillede 3,
og så kneb Jepsen med 9! 6 til E og 8. Syd
tog E, men Peter Jepsen tog 10 stik (630).
Kun tre par meldte 3NT. De øvrige gik ned i 4 ,
som det også skete ved det andet bord.

De forsvarende danmarksmestre
Festivalen har ikke været afholdt fysisk siden 2019. Men i 2021 blev der afviklet
online-DM’er i nogle af kategorierne på RealBridge. Så her er danmarksmestrene fra
2019 samt de elektroniske vindere fra 2021.

Mixed par 2019
Dorthe og Peter Schaltz satte sig på
DM-guldet i Mixed par.

Begyndere 2019
DM for begyndere blev vundet af
Freya Norman Hven og Jette Riis.

Seniorpar 2019
Senior DM blev kørt hjem i sikker
stil af Erik Brok og Otto Dahl, som
også var forsvarende mestre fra 2018.

Damepar 2019
Dame-DM blev vundet af Els Witteveen
og Ginette Blansjaar fra Holland.

Åben par 2019
Lars K. Nielsen og Flemming Poulsen
løb med sejren i DM for åben par.

Bridge/Golf 2019 – det uofficielle DM
Thomas Bygballe og Jørgen Madsen
spillede og drivede sig til DM.

Mixed par 2021
Leise og Rico Hemberg blev historiens første
parmestre på nettet, da de vandt DM for
mixed par i 2021.

Åben par 2021
Den dansk/svenske konstellation Henning
Østergaard - Peter Fredin vandt i 2021
online-DM for åben par.

Seniorpar 2021
Online-DM for seniorer blev taget i en
slutspurt af H.K. Sørensen og Jørgen Røhl.

Polsk hotel elsker bridgespillere
Af Erik Wied
På den polske Østersøkyst ligger Hotel New
Skanpol. Efternavnet er ikke tilfældigt, for
hotellet har specialiseret sig i skandinaviske
og især danske kunder, heriblandt mange
bridgespillere.
”Vi har samarbejdet med Reinholdt Bridge
& Travel i over 20 år, så vi har stor erfaring
med bridgerejser,” fortæller Jaroslaw
Witkowski, som er manager på hotellet.
Med de mange års erfaring har Hotel New
Skanpol tilpasset sig de særlige behov hos
kortspillere. Ikke mindst har hotellet
naturligvis to moderne spillelokaler med
kvadratiske borde samt tavler, multimediaprojekter og lydsystem, der kan benyttes
til undervisning og turneringer.
”Vi er meget glade for at have bridgespillere
som gæster. Kortspillere er altid gode og
flinke kunder,” bemærker Witkowski.
Spillelokalerne, som begge har aircondition,
er i øvrigt opkaldt efter to danske øer,
Zealand og Fionia (Sjælland og Fyn).

Jaroslaw Witkowski er klar til at byde danske
gæster velkommen på Hotel New Skanpol.

Efter anstrengelserne ved kortbordene kan
spillerne for eksempel slappe af med en tur
i spabadet. Hotellet byder også på
swimmingpool, jacuzzi og saunaer, både
tør- og dampvarianten. Middagen kan
indtages i gourmetrestauranten Sublima.
Som en særlig gestus i forbindelse med
bridgefestivalen sponserer Hotel New
Skanpol sammen med Reinholdt Bridge
& Travel en præmie i form af en
nytårs-bridgerejse for én person til en
værdi af 5995 kroner.
For at vinde præmien skal du gætte, hvor
mange spillekort der er i en vase, som står
på disken i Informationen. Læs mere om
konkurrencen i Informationen.

Turneringssponsorer
Støt dem – de støtter os

Lodtrækningssponsorer

Dagens program - lørdag den 9. juli
09.00 - 14.00

Bridge/Golf - golf

09.30 - 19.00

Danmarksmesterskabet for mixed par

10.00 - 13.30

Bronze parturnering 3

10.30 - 17.15

Sølv parturnering 1

13.00 - 22.00

Juniorcamp

14.30 - 18.00

Bronze parturnering 4

18.00 - 23.00

Bridge/Golf - bridge

19.00 - 22.30

Bronze parturnering 5

____________________________________________________________________________

Prøv en napoleonshat
Cafeens napoleonshatte er i topklasse. DBf-direktør Charlotte Fuglsang måtte slå tænderne
i en hat, da cafe-ansvarlig Marie Rejkjær tilbød en lækkerbisken.
(Foto: Jan Nielsen)

08-07-2022
DM Mixed par semifinale

DM for mixed par
Slutstilling, sektion 2
A-rækken

Handicap-gennemsnit: 15,82

Par Spillere
14 Lone Bilde (6,03) (One-eyed Jacks)
Bo Lønberg Bilde (5,54) (One-eyed Jacks)
81 Signe Buus Thomsen (0,70) (One-eyed Jacks)
Emil Jepsen (-5,65) (Aarhus BK)
102 Birgitte Rønn (18,08) (Studenterforeningens BC )
Christian Snabe (10,10) (One-eyed Jacks)
99 Susan Hjorslev Lund (11,38) (Ballerup Bridge Club)
Michael Staub (9,20) (Ballerup Bridge Club)
3 Tatyana Trendafilova (13,55) (Blakset-Klubberne)
Kjeld Hansen (9,98) (Studenterforeningens BC )
9 Lotte Skaanning (12,38) (One-eyed Jacks)
Henning Østergaard (5,48) (Fjends Bridgeklub)
90 Anne Rose Groes (18,46) (Blakset-Klubberne)
Magnus Groes (3,90) (Blakset-Klubberne)
34 Lise Blågestad (14,69) (Blakset-Klubberne)
Mads Eyde (0,79) (Blakset-Klubberne)
23 Leise Hemberg (14,69) (Odense Bridgeklub)
Rico Hemberg (-5,27) (Odense Bridgeklub)
87 Nell Rindahl (9,11) (Odense Bridgeklub)
Niels Lund (7,12) (Odense Bridgeklub)
44 Vibeke Lund (17,13) (Studenterforeningens BC )
Martin Christoffersen (9,99) (Studenterforeningens BC )
33 Anita Buus Thomsen (6,16) (Odense Bridgeklub)
Tom Nørgaard (3,26) (Aarhus BK)
10 Helle Rasmussen (1,43) (Odense Bridgeklub)
Jan Pedersen (0,29) (Aarhus BK)
57 Susanne Nielsen (18,84) (Enigheden, Sønderborg)
Leif Aas Andersen (10,37) (Enigheden, Sønderborg)
101 Katrine Martensen-Larsen (8,55) (Young Sharks)
Flemming Poulsen (-2,03) (One-eyed Jacks)
74 Dorthe Schaltz (1,15) (One-eyed Jacks)
Peter Schaltz (-0,35) (One-eyed Jacks)
72 Camilla Bo Krefeld (1,42) (Aarhus BK)
Nikolaj Krefeld Hammelev (14,65) (Aarhus BK)
54 Winni Simonsen (17,72) (Vejle BridgeCenter)
Flemming Jørgensen (-4,49) (Vejle BridgeCenter)
60 Rikke Skov Mønsted (6,83) (Aarhus BK)
Nils Mønsted (5,58) (Aarhus BK)
7 Lida Hulgaard (12,18) (Aarhus BK)
Lars Peter Damgaard (9,23) (Aarhus BK)
85 Elly Berthelsen (12,82) (Pandrup Bridgeklub)
Per Frederiksen (11,59) (Hobro Bridgeklub)
45 Karin Korup Jungdal (13,07) (Kolding Bridge Center)
Jesper Jungdal (9,17) (Kolding Bridge Center)
61 Bente Christensen (5,81) (Turneringsklubben Midtsjælland)
Lars-Olof Abrahamsson (10,37) (Turneringsklubben Midtsjælland)
37 Rikke Jørgensen (22,85) (Bridgeklubben Nord)
Poul Clemmensen (-4,93) (Bridgeklubben Nord)
6 Stense Farholt (8,12) (Aarhus BK)
Henrik Caspersen (1,70) (Aarhus BK)
26 Karin Risom (15,17) (Ballerup Bridge Club)
Peter Jacobsen (-0,60) (Rødovre Bridgeklub)

BC3, d. 08-07-2022

Sektion

HAC

Pl.

HAC

Pl.

340,7 61,4%

-0,73

6

910,2

Turnering
65,2%

-2,46

1

458,1 65,3%

-0,70

2

892,9

64,9%

-1,36

2

596,7 69,9%

-2,22

1

725,5

62,1%

-2,64

3

228,4 57,6%

-0,56

15

714,3

61,9%

-2,22

4

290,3 59,7%

-0,89

11

630,7

60,7%

-2,08

5

243,6 58,1%

-0,54

14

592,1

59,9%

-1,55

6

319,4 60,6%

-0,97

7

586,0

59,8%

-1,78

7

313,2 60,4%

-0,74

9

565,5

59,4%

-1,28

8

281,4 59,4%

-0,44

12

546,4

59,1%

-0,84

9

384,7 62,8%

-1,04

3

518,7

58,6%

-1,11

10

280,2 59,3%

-0,96

13

516,6

58,6%

-1,79

11

351,1 61,7%

-0,71

4

509,8

58,5%

-0,67

12

227,0 57,6%

0,00

17

465,5

57,8%

-0,05

13

297,8 59,9%

-1,09

10

431,0

57,2%

-1,57

14

38,4 51,3%

0,59

45

396,3

56,6%

-0,10

15

161,5 55,4%

0,28

24

381,2

56,4%

0,34

16

342,6 61,4%

-0,87

5

377,9

56,3%

-0,53

17

68,0 52,3%

0,28

39

338,4

55,6%

-0,23

18

-109,4 46,4%

0,99

69

337,6

55,6%

-0,17

19

127,9 54,3%

-0,20

28

323,9

55,4%

-0,68

20

215,5 57,2%

-0,62

18

310,3

55,2%

-0,79

21

205,2 56,8%

-0,52

19

306,6

55,1%

-0,65

22

135,0 54,5%

-0,07

27

305,2

55,1%

-0,28

23

-9,1 49,7%

0,44

55

292,4

54,9%

-0,38

24

180,6 56,0%

-0,06

21

276,6

54,6%

0,23

25

100,7 53,4%

0,11

32

275,3

54,6%

-0,08

26
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12 Rikke Capion Justesen (18,28) (Rødovre Bridgeklub)
Michael Justesen (2,87) (Rødovre Bridgeklub)
49 Birgitte Holm (21,68) (Rødovre Bridgeklub)
Jan Jørgensen (6,02) (Rødovre Bridgeklub)
56 Anette Carlsen (15,89) (Vejle BridgeCenter)
Johnni Knudsen (6,68) (Jelling Bridgeklub)
52 Kirstine Lintrup Hermann (18,44) (Rødovre Bridgeklub)
Torben Sværke (12,83) (Ballerup Bridge Club)
8 Kate Reiter (13,82) (Ballerup Bridge Club)
Frank Paaskesen (6,58) (Ballerup Bridge Club)
20 Lilli-Ann Nielsen (31,06) (Herning Bridgeklub)
Carsten Lysdahl (16,42) (Herning Bridgeklub)
13 Betty Holm (13,29) (Silkeborg Bridgeklub)
Ole Elmegaard Mortensen (11,76) (Silkeborg Bridgeklub)
35 Kirsten Vesth-Hansen (14,88) (Studenterforeningens BC )
Dan Mungaard (12,40) (Studenterforeningens BC )
89 Tine Lind (13,10) (Vedbæk Bridgeklub)
Mogens Müller (19,23) (Lyngby Bridge Klub)
68 Karen M. Enevoldsen (13,85) (Studenterforeningens BC )
Dan Nybo Jensen (7,66) (Studenterforeningens BC )
36 Amalie Rosa Bune (25,87) (Rødovre Bridgeklub)
Morten Rasmussen Bune (9,09) (Turneringsklubben Midtsjælland)
2 Nanny Pabst (35,46) (Aarhus BK)
Jørgen Anker Pabst (8,51) (Aarhus BK)
98 Ella Rosthøj (19,97) (Rødovre Bridgeklub)
Andreas Rolf-Larsen (16,21) (Rødovre Bridgeklub)
78 Pia Larsen (11,56) (Kalundborg Bridgeklub)
Thomas Nielsen (8,01) (Kalundborg Bridgeklub)
80 Annie Niebuhr (24,46) (BK 51, Faaborg)
Kennet Berg Frydensberg (13,93) (BK 51, Faaborg)
11 Fie Fischer (15,90) (Vejle BridgeCenter)
Erik Vase (12,13) (Vejle BridgeCenter)
79 Annette Prehn (16,67) (Ballerup Bridge Club)
Jan Petersen (14,19) (Kalundborg Bridgeklub)
22 Marianne Durck (21,98) (BK 51, Faaborg)
John Andersen (13,43) (BK 51, Faaborg)
31 Eva Ricard (27,24) (Bridgeklubben HCØ)
Karsten Vinther (13,58) (Bridgeklubben HCØ)
95 Susanne Gydesen (24,41) (Vejle BridgeCenter)
Torben Ebbesen (8,42) (Vejle BridgeCenter)
69 Annette Bjørn Jensen (18,14) (Bridgeklubben Nord)
Keld Kjær (16,41) (Bridgeklubben Nord)
59 Julie Sigsgaard (23,94) (Rødovre Bridgeklub)
Andreas Plejdrup (-0,85) (Københavns Bridge Klub)
50 Mette Koefoed (20,99) (Søborg Bridgeklub)
Ole Plam (16,99) (Søborg Bridgeklub)
77 Helle Simon Elbro (14,91) (Ballerup Bridge Club)
Henrik Rübner-Petersen (5,95) (Ballerup Bridge Club)
66 Susan Just Olesen (15,32) (Studenterforeningens BC )
Poul Mogensen (11,55) (Bridgeklubben HCØ)
18 Bodil Nielsen (25,29) (Næstved Bridgeklub)
Hans Nielsen (15,50) (Næstved Bridgeklub)
63 Helle W. Thrane (17,56) (Reinholdt Bridge)
Ole Kofoed (16,89) (Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub)
51 Bente Pedersen (20,35) (Pandrup Bridgeklub)
Christian Uldal (13,81) (Pandrup Bridgeklub)
53 Birgitte Engelbrechtsen (22,68) (Aarhus BK)
Tommy Pedersen (13,67) (Aarhus BK)
104 Christina Lund Madsen (4,06) (Blakset-Klubberne)
Carl-Johan Mortensen (18,03) (Ballerup Bridge Club)
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41,5 51,4%

0,15

43

255,7

54,3%

-0,41

27

316,5 60,5%

-1,11

8

243,2

54,1%

-0,69

28

166,2 55,5%

-0,38

23

186,4

53,1%

-0,20

29

125,4 54,2%

-0,48

30

166,3

52,8%

-0,63

30

152,0 55,1%

-0,26

26

138,2

52,3%

0,15

31

227,4 57,6%

-1,35

16

134,8

52,2%

-1,46

32

51,1 51,7%

0,00

41

124,6

52,1%

-0,10

33

106,7 53,6%

-0,29

31

117,3 52,0%

-0,19

34

127,5 54,2%

-0,52

29

108,6

51,8%

-0,48

35

40,2 51,3%

0,14

44

106,2

51,8%

0,19

36

69,7 52,3%

-0,37

37

89,1

51,7%

-0,59

37

173,6 55,8%

-1,04

22

82,1

51,4%

-1,04

38

-81,7 47,3%

0,18

65

58,4

51,0%

-0,54

39

20,0 50,7%

0,28

50

31,7

50,5%

0,61

40

-48,5 48,4%

-0,01

60

30,4

50,7%

-0,59

41

60,2 52,0%

-0,13

40

29,8

50,5%

0,11

42

155,6 55,2%

-0,58

25

20,2

50,3%

0,00

43

-36,1 48,8%

0,03

59

9,7

50,2%

-0,28

44

-133,4 45,6%

0,25

73

6,8

50,1%

-0,62

45

192,0 56,4%

-0,78

20

-2,8

50,0%

-0,01

46

27,7 50,9%

-0,19

48

-4,5

49,9%

-0,15

47

-164,8 44,5%

0,89

80

-7,3

50,0%

0,51

48

89,1 53,0%

-0,53

36

-25,5

49,6%

-0,26

49

24,1 50,8%

0,22

49

-32,7

49,5%

0,80

50

-174,7 44,2%

0,82

82

-37,0

49,4%

0,40

51

37,5 51,2%

-0,41

46

-38,8

49,4%

-0,39

52

91,0 53,0%

-0,44

35

-45,6

49,2%

0,01

53

-195,0 43,5%

0,68

87

-62,0

49,0%

0,06

54

99,6 53,3%

-0,53

33

-63,5

48,9%

-0,04

55

69,0 52,3%

0,01

38

-67,0

48,9%

0,87

56
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15 Jeanet Normann (23,29) (Ikast Bridgeklub 75)
Torben Agersnap (9,91) (Ikast Bridgeklub 75)
47 Else Andersen (20,76) (Bridgeklubben af 1936, Odense)
Poul V. Hansen (15,63) (Morud Bridge Klub)
76 Sussie Rasmussen (25,58) (Humlebæk Bridgeklub)
Lars Faurschou Mathiesen (19,56) (Aarhus BK)
94 Patrycia Liberski (23,16) (Blakset-Klubberne)
Jess Tillge (15,40) (Young Sharks)
40 Lone Kiær (18,77) (Young Sharks)
Knut Blakset (-1,16) (Blakset-Klubberne)
5 Lise Jensen (17,50) (Billund Bridgeklub)
Claus Madsen (6,85) (Billund Bridgeklub)
83 Lill Zeeberg (19,45) (Slotsbridge - Hillerød)
Lars Korsholm (8,92) (Slotsbridge - Hillerød)
4 Lis Svendsen (24,56) (Væggerløse Bridgeklub)
Benny Svendsen (19,36) (Væggerløse Bridgeklub)
25 Lissy Kristiansen (22,32) (Akademisk Bridgeklub, Århus)
Niels Bræmer (16,96) (Akademisk Bridgeklub, Århus)
97 Ann Jensen (21,75) (Bridge 83, Slagelse)
Jesper Rosenberg Stokholm (18,76) (Bridge 83, Slagelse)
93 Maria Dam Mortensen (12,12) (Odense Bridgeklub)
Viktor Kolding (20,28) (Bridge 83, Slagelse)
16 Kirsten Inge Klæbel (31,86) (Kalundborg Bridgeklub)
Preben Jakobsen (14,37) (Svinninge Bridgeklub)
28 Kathrine Borregaard (19,47) (Bridgeklubben Nord)
Tonni Kjær (13,80) (Bridgeklubben Nord)
1 Anne Mette R Schaltz (19,79) (Young Sharks)
Troels Kristensen (22,82) (Young Sharks)
100 Bodil Schrøder (17,99) (Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub)
Peter Krogh (17,73) (Bridgeklubben HCØ)
71 Charlotte Schwarz-Rosman (17,25) (Young Sharks)
Jan Mayer (7,49) (Søborg Bridgeklub)
96 Else Lentz (17,89) (Sæby Bridgeklub)
Jens Abildgaard Jensen (18,84) (Brønderslev Bridgeklub)
64 Freya Normann Hven (21,22) (Aarhus BK)
Peter Hven (19,32) (Ikast Bridgeklub 75)
48 Janne Bøgh (16,10) (Vestlolland Bridgecenter)
Jesper Seidelin Bøgh (11,80) (Vestlolland Bridgecenter)
21 Birthe Molbæk Hansen (33,26) (Herning Bridgeklub)
Villy Christensen (16,11) (Herning Bridgeklub)
86 Gitte Hecht-Johansen (22,99) (Young Sharks)
Henrik Gosvig (16,05) (Young Sharks)
43 Anne Christensen (24,44) (Slotsbridge - Hillerød)
Bo Riemann (26,03) (Slotsbridge - Hillerød)
19 Irena Hansen (23,17) (Sakskøbing Bridgeklub)
Adam Czerwinski (29,31) (Sakskøbing Bridgeklub)
92 Ginette Blansjaar (14,54) (Bridgeklubben Nord)
Erik Christensen (11,06) (Vodskov Bridgeklub)
29 Lise Mikkelsen (25,01) (Bridgeklubben Bellevue)
Flemming Bybjerg (18,63) (Aarhus BK)
73 Mette Elbech Jakobsen (20,52) (Grænseegnens Bridgeklub)
Hakon Jørgensen (20,73) (Grindsted Bridgeklub)
27 Pia Nielsen Jensen (24,01) (Turneringsklubben Midtsjælland)
Michael Hvass Miller (9,41) (Ballerup Bridge Club)
103 Merete Schøller (23,34) (Bridgeklubben Bellevue)
Henrik Frøkjær (29,36) (Ulfborg/Vemb Bridgeklub)
65 Dorte Rechendorff (38,46) (Blakset-Klubberne)
Jeppe Juhl (13,66) (Young Sharks)
91 Helle Jacobsen (24,64) (Ikast Bridgeklub 75)
Niels Rasmussen (25,57) (Silkeborg Bridgeklub)
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-371,5 37,6%

1,40

10
1

-81,6

48,6%

0,15

57

43,1 51,4%

-0,31

42

-83,6

48,6%

0,07

58

-75,1 47,5%

-0,11

64

-83,7

48,6%

-0,49

59

-63,3 47,9%

0,04

63

-84,3

48,6%

-0,09

60

98,3 53,3%

0,03

34

-90,8

48,5%

1,25

61

-51,3 48,3%

0,41

61

-93,0

48,5%

0,81

62

-110,4 46,3%

0,53

70

-96,3

48,4%

0,57

63

-2,7 49,9%

-0,35

53

-97,4

48,4%

-0,34

64

-222,9 42,6%

0,64

89

-121,3

48,0%

-0,02

65

-106,8 46,4%

0,15

68

-122,3

48,0%

-0,06

66

28,4 50,9%

-0,13

47

-127,3

47,9%

0,49

67

-216,4 42,8%

0,41

88

-135,0

47,8%

-0,38

68

-7,3 49,8%

-0,02

54

-139,1

47,7%

0,47

69

-190,3 43,7%

0,42

85

-141,0

47,6%

-0,13

70

-101,9 46,6%

0,28

67

-187,2

46,9%

0,50

71

16,7 50,6%

0,14

51

-190,5

46,8%

1,21

72

16,6 50,6%

-0,21

52

-192,4

46,8%

0,49

73

-250,7 41,6%

0,71

92

-216,5

46,4%

0,33

74

-125,0 45,8%

0,60

72

-235,1

46,1%

1,17

75

-134,0 45,5%

0,00

74

-237,4

46,0%

-0,13

76

-93,7 46,9%

0,15

66

-248,8

45,9%

0,56

77

-33,6 48,9%

-0,42

58

-253,4

45,8%

-0,10

78

-155,7 44,8%

-0,01

78

-257,0

45,7%

-0,24

79

-235,1 42,2%

1,09

91

-258,7

45,7%

1,38

80

-193,9 43,5%

0,40

86

-264,2

45,6%

0,32

81

-163,2 44,6%

0,35

79

-269,0

45,5%

0,49

82

-171,0 44,3%

0,61

81

-275,7

45,4%

0,99

83

-16,3 49,5%

-0,56

56

-289,4

45,2%

-0,09

84

-370,7 37,6%

0,84

10
0

-289,7

45,2%

-0,07

85

-180,7 44,0%

0,16

84

-304,4

44,9%

0,09

86
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38 Charlotte Juhl (23,06) (Young Sharks)
Peter Kjer (18,27) (Young Sharks)
82 Helle Skov (18,43) (Bridgeklubben Nord)
Kim Nielsen (20,79) (Bridgeklubben Nord)
75 Birthe Holm (27,97) (Rønne BridgeForum)
Jan Holm (25,09) (Rønne BridgeForum)
55 Sara Stephansen (30,72) (Holstebro Bridgeklub)
Erik Skov-Jensen (31,50) (Ulfborg/Vemb Bridgeklub)
30 Jonna Laursen (20,12) (Vejle BridgeCenter)
Knud Erik Strandbæk (14,45) (Vejle BridgeCenter)
62 Vivi Kobylecki (27,06) (Rødovre Bridgeklub)
Steen Højlund (20,89) (Lillerød Bridgeklub)
67 Inger Krog (27,64) (Enigheden, Sønderborg)
Christian P. Koch (12,04) (Enigheden, Sønderborg)
58 Marianne Mathiesen (20,51) (Spar K, Esbjerg)
Henning Hansen (15,36) (Spar K, Esbjerg)
24 Annette Frydenlund Rosthøj (19,69) (Young Sharks)
Henrik Frydenlund Rosthøj (11,31) (One-eyed Jacks)
41 Tina Madsen (38,05) (Herning Bridgeklub)
Erling Pedersen (21,27) (Herning Bridgeklub)
42 Beata Sarna (31,69) (BK 51, Faaborg)
Jan Faaborg (34,05) (BK 51, Faaborg)
70 Vibeke Galle (22,34) (Næstved Bridgeklub)
Jens Peder Jensen (29,89) (Næstved Bridgeklub)
88 Grethe Andersen (28,61) (Skælskør og Omegns Bridgeklub)
Jørgen Nielsen (23,79) (Vestlolland Bridgecenter)
17 Margrethe Rykov (22,96) (Blakset-Klubberne)
Per Lund Thomsen (15,22) (Fjends Bridgeklub)
84 (Oversidder)

-146,7 45,1%

0,29

76

-381,3

43,6%

0,95

87

-53,8 48,2%

-0,01

62

-389,2

43,5%

1,13

88

-118,7 46,0%

-0,17

71

-399,3

43,3%

0,32

89

-139,6 45,3%

-0,36

75

-408,2

43,2%

-0,22

90

-404,5 36,5%

1,49

10
3

-409,9

43,2%

1,42

91

-179,5 44,0%

0,22

83

-427,4

42,9%

0,72

92

-399,9 36,7%

1,32

10
2

-429,2

42,8%

1,19

93

-325,0 39,2%

1,14

97

-464,3

42,3%

1,61

94

-150,0 45,0%

0,60

77

-469,6

42,2%

1,94

95

-289,6 40,3%

0,31

94

-470,4

42,2%

0,19

96

-229,2 42,4%

-0,11

90

-493,6

41,8%

-0,09

97

-502,6 33,2%

1,35

10
4

-527,2

41,2%

0,81

98

-289,2 40,4%

0,51

93

-574,6

40,4%

1,04

99

-27,0 49,1%

-0,09

57

-585,2

40,2%

2,01

10
0

-300,0 40,0%

0,00

95

-600,0

40,0%

0,00

10
1

32 Line Eyde (23,18) (Kolding Bridge Center)
-315,6 39,5%
Peter B Hansen (8,07) (Kolding Bridge Center)
39 Annemarie Agnete Brix Bressen (24,84) (Grænseegnens Bridgeklub) -351,9 38,3%
Steen Christensen (21,30) (Enigheden, Sønderborg)
46 Ingelise Meiland (26,30) (Bridge 83, Slagelse)
-350,0 38,3%
Karsten Meiland (13,25) (Bridge 83, Slagelse)

1,24

96

-639,8

39,3%

2,59

10
2

0,94

99

-691,5

38,5%

1,89

10
3

1,13

98

-816,2

36,4%

2,81

10
4
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