Bridgebacillen griber de unge
10-årige Tamanna Bhatt spillede bridge for første gang lørdag den 9. juli – men ikke for sidste.
Sammen med en flok glade drenge og piger tog Tamanna på juniorcamp, hvor Morten Bilde
stod for instruktionen, og hun blev grebet af spillet med det samme.

Outsiderpar fører DM

Bridge kom i fjernsynet

De bedste bridgesange

Pia Larsen og Thomas
Nielsen i front ved mixed

TV 2 Fyn sendte direkte
fra bridgefestivalen

Se hvilke evergreens, der
egner sig til bridgekaraoke

Tre par er i udbrud i mixed-finalen
Af Henrik Kruse Petersen
Lørdag morgen gik finalerne ved DM for
mixed par i gang. Feltet var delt i en A- og
en B-gruppe, og i A-gruppen tog spillerne de
første stik på vej mod medaljer og DM-titel.
Det hele afgøres sent søndag eftermiddag
efter 109 udmarvende spil.
Allerede i spil 1 blev der gået til stålet,
idet Nell Rindahl og Niels Lund fra Odense
Bridgeklub fint meldte denne lilleslem:
V / Ingen
♠ KB954
♥ KT86
♦ 82
♣ K7
♠ ED6
♥ B9543
♦3
♣ BT53

vej mod ruderslemmen. 3♣ var fjerde-farvekonventionen, og 3ut og 4ut var forsøg
på at stoppe toget der, men Niels Lund
fremturede korrekt mod 6♦.
Der kom ♣B ud, som Syd tog med esset
og straks spillede ♠8 fra hånden for
at ligne en mand med en singleton.
Vest var chanceløs, som kortene sad, men
gik aktuelt op på ♠E, hvorefter spilfører trak
trumferne i bund, da han kom ind og
afsluttede med en sparknibning, der
indbragte de nødvendige stik.
Nell Rindahl – Niels Lund var eneste par,
der fik meldt ruderslemmen og blev
belønnet med 94,7 %.

♠ 732
♥ ED72
♦ T95
♣ D82

Toppen gik til Signe Buus Thomsen – Emil
Jepsen, der slap levende fra at melde 6ut,
idet de venligsindede modstandere ikke fik
indkasseret deres to esser i tide.

♠ T8
♥♦ EKDB764
♣ E964

Vest

Nord

Øst

Betty
Holm

Nell
Rindahl

Ole E.
Niels
Mortensen Lund

Syd

pas
pas
pas
pas
a.p.

1♠
2♥
3ut
4ut

pas
pas
pas
pas

2♦
3♣
4♦
6♦

Efter en hård åbning fra Nell Rindahl blev
Niels Lund glad for sin hånd, og selv om
Rindahl ihærdigt prøvede at træde på
bremsen, var makker ikke til at stoppe på

Nell Rindahl og Niels Lund meldte en
ruderslem som eneste par i feltet.

I næste spil var størstedelen af feltet i en
sanskontrakt. Parrene havde vekslende held
med projektet, idet de fleste fik ruder ud, og
så snuppede ØV de første fem stik. Enkelte
slap for ruderudspillet, og så gik det stærkt
med at skrabe mellem ni og 11 stik til sig.
Vi skal se et af de fire par, der kunne
lokalisere det manglende ruderhold og
i stedet finde en spilbar majorkontrakt.
Spillet har jeg fået af en af modstanderne
(Peter Jacobsen), der storsindet roste
modstandernes meldinger.
S / NS

Modspillet startede med tre gange ruder,
hvor spilfører trumfede den tredje for at
trække ♥E, og da knibningen i trumf gik
godt, var der 11 stik. Præstationen blev
belønnet med 84,2 % på resultattavlen.
Det ser måske let ud at lokalisere det
manglende ruderhold og vælge en
majorkontrakt i stedet, men i praksis var
det svært for feltet. Dog blev nogle måske
fristet til at stå i 3ut i en parturnering,
som jo ofte er det rigtige sted at spille.
Prøv eventuelt selv med din egen makker
og se, om I med jeres system kan finde
topkontrakten.

♠ ED75
♥ KB85
♦ 876
♣ KB
♠ 632
♥ D92
♦ EKT
♣ 9872

♠ BT8
♥ T64
♦ DB954
♣ D6
♠ K94
♥ E73
♦ 32
♣ ET543

Vest

Nord

Øst

Syd

Peter
Jacobsen

Susan H.
Lund

Karin
Risom

Michael
Staub

pas
pas
pas
pas

1♦
1♠
2♦
4♥

pas
pas
pas
a.p.

1♣
1♥
2♣
2♥

1♦ var transfer og viste mindst fire hjerter.1♥
lovede mindst tre styks, og 1♠ var naturlig.
2♦ var fjerde-farve, og 2♥ var støtte uden
ruderhold, hvorefter Susan Lund meldte
prikkontrakten, 4♥.

Susan Lund og Michael Staub undgik 3ut.
Ved frokostpausen førte min gode ven Kjeld
Hansen (kaldet Kello) suverænt A-rækken.
Han har allieret sig med den regerende
svenske mester i mixed-bridge, Tatyana
Trendafilova (kaldet Tuti), i håb om, at hun
bare én gang kan trække ham frem til en
topplacering i en turnering. Jeg har med et
venskabeligt glimt i øjet husket ham på, at
det i givet fald vil være første gang i hans
lange bridgeliv, at han vinder noget som
helst. Nå nej, det passer muligvis ikke helt.

Der var da vist den der knebne sejr
i en trebords parturnering på blindeinstituttet
i 1984. Ved den lejlighed blev det opklaret,
at selv om vi er mange, som synes, at
Kello er slem at høre på, når han taber,
er han endnu værre at opleve som vinder.

der udgjorde det vigtige overstik, som gav
NS 84,2 % på spillet.

Spøg til side. Vi skal se Tuti hjælpe parret
på vej mod middagspausens topposition:
S / ØV
♠ E654
♥ 92
♦5
♣ E97653
♠ D9
♥ T43
♦ D863
♣ KDB2

♠ T8732
♥ KD876
♦ 97
♣8
Tuti og Kello førte feltet an ved middagstid.

♠ KB
♥ EB5
♦ EKBT42
♣ T4
Vest

Nord

Øst

Syd

Mogens
Müller

Kjeld
Hansen

Tine
Lind

Tatyana
Trendafilova

pas
pas

2♣
3ut

pas
a.p.

1ut
2♦

En almindelig stayman-sekvens førte til 3ut,
som klart var feltets foretrukne kontrakt.
Vest startede naturligt med klør konge, som
blev stukket med esset, og en mislykket
ruderknibning fulgte. Vest skiftede til ♠D, der
løb til kongen. Fem gange ruder samt ♠B
gjorde ondt på Øst, der lagde tre hjerter og
to spar. Syd spillede sig nu fri med ♣10 til
bonden, inden Vest prøvede lykken med en
hjerter til damen og esset. Spilfører havde
nu ni stik, og en hjerter til Østs konge
skaffede en fin vadesten til bordets ♠E,

Nu skal vi se A-gruppens klart yngste
spiller i aktion. Nikolaj Krefeld Hammelev
er netop fyldt 13 år og spiller i mixedturneringen med mor, Camilla Bo Krefeld,
som er rutineret divisionsspiller og ofte
makker med sin mand, Johan Hammelev,
på det danske mixed-landshold, der for nylig
blev nummer fire ved EM.
Jeg bad Camilla om at fortælle om et spil,
hvor Nicolaj og hende havde sikret sig en
ren top ved at doble og sætte 2♠ én gang
i zonen. Men hun sagde, at hun netop
havde rost søn Nikolaj to gange i træk for
kun at gå én zonebet i kontrakter med
slemme trumfsitser, så lad os i stedet se
et af disse spil:

S / NS

der fik syv stik på trods af den hårde
trumfsits. Det gav en ren top og berettiget
anerkendelse fra mor.

♠ B43
♥ B9643
♦ 83
♣ T98
♠ DT96
♥7
♦ ET4
♣ DB543

♠ K82
♥ EKT82
♦ K762
♣2
♠ E75
♥ D5
♦ DB95
♣ EK76

Vest

Nord

Torben
Sværke

Camilla Bo Kirstine L.
Krefeld
Hermann

Nikolaj K.
Hammelev

2♦

1ut
2♥

pas
a.p.

Øst

pas

Syd

Efter en transfersekvens endte Syd i 2♥,
som lidt nådigt ikke blev doblet. Der kom
♣D ud til ♣E, og ♥D gik rundt til esset. Øst
spillede nu ruder til Vests es via damen, og
Vest sendte ♦10 over banen til kongen i Øst.
Øst skiftede til spar, hvor spilfører gik op på
esset for at trække to store ruder, hvor han
kastede spar fra bordet.
Trumf mod bordet gav de dårlige nyheder
og betød et stik mere til Øst. Spar igen
kunne trumfes på bordet, og Hammelevs
saldo var nu oppe på fem stik. På en klør
hjem mod esset valgte Øst at kaste sin spar,
så ♣K gav stik nummer seks. Og da Syd
spillede spar og kastede en klør på bordet,
var Øst bundfrosset i trumf og måtte give
stik til ♥B.
Spillet kostede 100 for én ned i zonen, men
unge Nikolaj var den eneste ved de 16
borde, hvor NS spillede en hjerterkontrakt,

Nikolaj fik ros af mor for at gå ned i zonen.
Lørdagens bataljer sluttede med, at feltets
største favoritter holdt sig beskedent tilbage.
Lidt overraskende gik Kalundborgparret Pia
Larsen – Thomas Nielsen i spidsen i sidste
runde med 176 point fulgt af Anita Buus
Thomsen – Tom Nørgaard med 170 og
Lida Hulgaard – Lars Peter Damgaard med
167 på tredjepladsen.
B-finalen føres af Ginette Blansjaar –
Erik Christensen med 407,5 point foran
Helle Simon Elbro – Henrik RübnerPetersen med 377,4 og Susan Just Olesen
– Poul Mogensen med 308,5.
Turneringen genoptages søndag morgen
kl. 9.30, hvor der afvikles 51 spil. Opgøret
om DM kan opleves direkte ved ringside
i Svendborg, hvor tilskuere (ugler) er meget
velkomne. Alternativt kan du følge de sidste
slagudvekslinger på BBO, hvor der
transmitteres hele dagen.
Alle resultater kan naturligvis også som altid
findes på bridge.dk.

Bidt af bridge efter én dag
Af Erik Wied
Lørdag var Tamanna Bhatts første dag
som bridgespiller – men ikke den sidste.
”Bridge er sjovt og hyggeligt, og man lærer
hinanden at kende på en god måde,” siger
10-årige Tamanna, som er på juniorcamp
sammen med et dusin andre unge.
Med kort i hånden viser det sig, at den unge
spiller overhovedet ikke savner telefonen
eller andre skærme.
”Jeg bliver tit træt i hovedet, når jeg spiller
computerspil. Det gør jeg ikke her. Det er
dejligt at skulle bruge hjernen på denne
måde,” fortæller Tamanna.
Tamanna Bhatt blev opmærksom på
juniorcampen via sin far, Rajesh Bhatt,
som er gode venner med Helle Rasmussen,
der spiller på damelandsholdet.

Rajesh Bhatt spiller ikke selv, men det kan
også hurtigt ændre sig, efter at han tog med
sin datter på juniorcamp.
”Bridge er et smukt og logisk spil, og jeg kan
godt lide, at det ikke har noget at sige, om
man får gode kort. På en måde er det en
parallel til livet,” siger Rajesh Bhatt.
Det er nærliggende, at far og datter kan
komme til at spille sammen i fremtiden,
gerne sammen med lillebror, syv-årige
Paarth, som også er med på juniorcamp.
”Det kunne være hyggeligt at spille sammen
som familie,” mener Rajesh Bhatt.
For unge er kort ikke noget, som kun bliver
spillet af gamle, og Tamanna kunne også
godt tænke sig at introducere sine veninder
for spillet.
”Jeg vil gerne lære spillet til mine veninder,
når jeg selv bliver god til det. Og jeg er
sikker på, at de vil have lyst til det,” fastslår
den 10-årige debutant.

Far og datter kan være et kommende
makkerpar ved bridgebordet.

Koncentrationen var stor ved bordene.
I baggrunden underviser Morten Bilde.

Unge og ældre mødes til festival
Af Charlotte Fuglsang

Jens Priess, Nils-Erik Ekholm, Lars-Gunnar
Ludvigsson, Andreas Johansson og Jan-Inge
Tuvesson er trofaste festivalgæster fra vores
broderland, Sverige. Vennerne skal blandt andet
spille Vinoble under holdnavnet ”En fire Skåne
og en Gammel Dansk.”
Jens Abildgaard Jensen, der er en hjælpsom og
trofast distriktssuperbruger i Nordjylland, havde
glædet sig til at komme tilbage efter tre års
pause. Jens havde taget sin makker – Else
Lentz – med til DM for mixed par.

Ved dagens første bronzeturnering lørdag
spillede Jacob og Catrine mod to unge talenter,
Mathias og Frederik.

Irma Holst og Birthe Hansen er glade gæster,
som har savnet festivalen i tre år. Irma og Birthe
skal blandt andet spille Vinoble mandag-tirsdag.
Irma er i øvrigt mor til Leise Hemberg, som
vandt online-DM for mixed par sidste år.

Lida Hulgaard og Lars Peter Damgaard spiller
DM-mixed sammen, og særligt Lida finder
maden delikat – også selv om inflationen jo
sætter sit præg på priserne. Parret vandt
Bridgefondens turnering i 2019.

Blæst i golf og modvind i bridge
Af Jan Nielsen
Dagen startede i dejligt sommerdansk vejr
med sol og vind. Dét mærkede bridgegolferne, da de kl. 8 ankom til Svendborg
Golfklub. Golfbanen i Svendborg er ret
kuperet og ganske udfordrende især for
spillere, der aldrig har prøvet banen før.
Et mindre chok mødte mig kl. 8.41,
da Otto Dahl kom spankulerende ind
i klubhuset. Otto har i mange år været
trofast deltager i turneringen, og han
har altid været til at genkende med sin
unikke bøllehat.

den her, da Tour de France kom forbi – er
den ikke dejlig rød, Jan?” Hvorvidt det er
hattens skyld eller ej, er det i hvert fald et
faktum, at Otto Dahl og makkeren, Michael
Jørgensen, fører i kampen om titlen i
Bridge/Golf efter første runde bridge og
første runde golf.
På golfbanen var det Susanne Noesgaard
og Johnna Christensen, der virkeligt slog til
golfbolden. En
bruttoscore for
parret på 180 slag
var hele seks slag
bedre end nummer
to.
På billedet ses
Johnna og Susanne
sammen med Gerda
og Jørgen Madsen på vej op ad hul 15.

Billedet ovenfor er fra 2018, hvor Otto Dahl
sidder til højre med den tidligere så elskede
hat på hovedet. Dengang påstod han, at
den var omkring 20 år gammel, og at han
altid ville bruge den ved DM i Bridge/Golf.
I morges mødte der
mig så dette
chokerende syn. Otto
Dahl havde fået en ny
hat i rød-hvide farver.
Da han så min
forbløffelse, forklarede
han: ”Min hat er blevet
så gammel, og jeg fik

Det var ikke alle par, der
syntes, det var sjovest at
gå på fairwayens
kortklippede græs. Flere
spillere viste stor interesse
for træerne, andre var
interesseret i at simulere,
at de var på stranden via
et besøg i en af banens
bunkere. Andre var meget
interesseret i at finde ud
af, om der var fisk i søerne på banen.
Samtidig ville mange professionelle trænere
nok kunne spotte et par spillere med et
golfsving, de ville finde interessant. Her er et
par billeder, som du kan sammenligne med

de sving, du ser, når der for eksempel er
Ryder Cup i fjernsynet. Intet er så flot som
et smukt golfsving.

I den samlede stilling efter golfrunden ser
top-5 således ud:
1. Otto Dahl – Michael Skov Jørgensen
2. Niels Chr. Hammelev – Johan Hammelev
3. Louise Dorset – Poul Rahbek Sørensen
4. Anette Kristensen – Mik Kristensen
5. Per Gaunø Jensen – Søren Jørgensen
Efter en golfrunde i blæsevejr kan man
godt trænge til at restituere inden en runde
mere i morgen søndag. Men klokken 18
ventede 32 spil bridge på spillerne, og det
er med garanti 64 trætte mennesker, der
går til ro i nat.
Bridge kan være et ondt spil, og uden selv
at være skyld i det kan man blive straffet
noget så grusomt. Jeg vil vælge at udtrykke
min fulde sympati for det uheld, der ramte
Christian Kledal og Morten Hansen-Nord
i spil 6. Morten Hansen-Nord har spillet
i bridgeklub i mindre end et halvt år, og
Christian Kledal har spillet i klub siden
september. Deres erfaringer med bridge har
før deres indmeldelse også begrænset sig til
enkelte bridgeaftener i venners lag.

Vest

Nord

Øst

Syd

Kirsten
Madsen

Christian
Kledal

Poul
Færch

Morten
H.-Nord

2♠
4ut
6♣

pas
pas
pas
a.p.

1♣
3♣
5♠

2♦
pas
pas

Efter ♠K ud kunne Morten Hansen-Nord
konstatere, at han nok kunne kaste to spar
på ruderne. Men med singleton i ruder og
firfarve i klør i øst gik han naturligvis ned.
Spillet gav en ren bund! Fem par havde
meldt og vundet 6ut, og alle fem slap for
spar ud, der ville have krævet, at Syd kneb
♣B1032, hvilket nok ikke var sket i praksis.
10 par stod i 3ut, og derfor er der fuld
sympati til Christian og Morten. Begge
bliver forhåbentlig ved med at spille
verdens sjoveste kortspil på trods af
denne uretfærdige bund.

Jeg håber, de to fastholder interessen for
bridge på trods af den rædselsfulde
oplevelse, parret havde i dette spil:
Christian Kledal

Morten Hansen-Nord

Hvor mange kort er der i vasen?
Af Erik Wied
345. 515. 760. 1429. Det er nogle af
buddene på, hvor mange kort en vase
i Informationen indeholder. Kortvasen
indgår i en konkurrence, som løber i hele
festivalugen. Ved at gætte det præcise antal
kort (eller komme tættest på) kan du vinde
en nytårsrejse til Hotel New Skanpol i Polen,

sponseret af hotellet og Reinholdt Bridge
Travel. Rejsen er for én person og har en
værdi af 5995 kroner.
Der er ét bud pr. person. Konkurrencen
slutter lørdag den 16. juli kl. 20, og vinderen
får direkte besked.

Allerede på festivalens første dag blev kassen med bud fyldt godt op. ”Folk står gerne et stykke tid og
overvejer, hvad de skal gætte på,” fortæller Mette Torpsgaard fra Informationen.

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.

Festivalens største hånd
Af Charles

Allerede i bronzeturneringen fredag aften
dukkede en hånd med 28 honnørpoint op,
så det må da være en kandidat til
festivalens største hånd.
Spørgsmålet var, hvordan spillerne viste
denne hånd?

Vest

Nord

Øst

Tommy
Knoth

pas
pas
pas

2♣
6♠
7ut

Syd
Jan V.
Sørensen

pas
pas
pas
a.p.

pas
2♦
6ut

2♣ krav, og 2♦ relæ var let nok, men hvad
nu? 2♠ var manges valg, eller måske kunne
4ut være en mulighed, hvis meldingen viser
28-29. Nord greb dybt i meldekassen, men
da Syd flyttede til 6ut (det var jo par), gik
Knoth all in. 2220 gav næsttoppen, da et par
doblede 7ut og afleverede 2490. Halvdelen
af feltet stoppede i 6♠.
Et slemt spil mere:
De to fynboer Jan V. Sørensen (til venstre)
og Tommy Knoth træner flittigt til den
kommende sæson, men aftalerne tager
endnu ikke højde for den slags hænder,
og så måtte der improviseres.

Knoth og Jan V. var i modspil mod 6♠ i øst
med ruder ud til ♦E. ♥3 gik til ♥E, og Øst
spillede trumf, hvor Syd gik op på ♠E og
fremturede i ruder. Spilfører gik på hånden
og fortsatte i trumf til ♠K! 1430. Ingen andre
meldte slem.

Juniorer i A-finalen i mixed par
Ella Rosthøj og Andreas Rolf-Larsen udtalte
i gårsdagens bulletin, at de satsede på at
komme i A-finalen, og det lykkedes.
Der kom yderligere to juniorer i A-finalen:
Amalie Bune sammen med farmand, Morten
Bune, og Nikolaj Krefeld Hammelev
sammen med mor, Camilla Krefeld.
Jeg kom tilfældigt fordi, hvor to af parrene
tørnede sammen, og dette spændende spil
dukkede op.

Vest

Nord

Øst

Syd

Amalie

Andreas

Morten

Ella

2♥
4♠

pas
pas
ap.

2♦
2♠

pas
pas

Morten Bune funderede lidt inden
åbningsmeldingen og valgte 2♦, der i IRG5systemet viser 17-18 jævne. Hånden er
18,70 point værd ifølge Rubens og Kaplans
Hand Evaluator.
Der kom ♣2 ud (2./4. højeste), så Bune fik
chancen for et overstik ved rigtigt gæt.
Udspilsguruen David Bird har efterhånden
omvendt mange danskere til at serve fra
bønder fremfor fra konger, som var mere
populært tidligere, men Bune lagde ♣D,
dækket med ♣K og stukket med ♣E. ♠E fik
♠10 med nordfra, og nu skulle trumferne
gøres rigtigt for overhovedet at vinde
kontrakten. ♠5 fik ♠6 med fra Syd, og Morten
Bune kneb korrekt med ♠7! Efter ♠K skulle
modspillet have tre stik, men kontrakten
vandt, og 420 gav 81,6 % til ØV, da langt de
fleste slet ikke havde meldt udgang.

Styr på aftalerne - 2
Af Ole Berg Kristensen
Læs gerne artiklen ”Styr på aftalerne – 1”,
før du går i gang med denne artikel. Den
findes i bulletinen for lørdag den 9. juli.
Tre hurtige spørgsmål:
1) 1♦ – (D) – RD
Skal man altid redoble med 10+ hp, eller
kan man melde noget andet?
2) 1ru – (D) – RD – (1♠)
Hvad betyder doblinger fra henholdsvis
åbner og svarer?
3) 1ru – (D) – RD – (1♠)
P – (P) – 2♣
Er 2♣ ikke-krav, rundekrav eller
udgangskrav?

Gennemgang af alternativer
Spørgsmål 1:
Det almindelige alternativ til altid at redoble
på 10+ hp er at støtte makker direkte, når I
har tilpasning, selv om du har mere end 10
hp. Det knap så udbredte er at spille med, at
ny farve på et- eller totrækket er rundekrav.
Spørgsmål 2:
Det er muligt at spille med, at dobling er
straf eller oplysning. Aftalen kan enten være
den samme for begge spillere eller noget
forskelligt. For eksempel kan et makkerpar
vedtage, at dobling er oplysning, hvis
hånden sidder foran farven, eller at alle
doblinger på ettrækket er oplysning.

Spørgsmål 3:
Mulighederne er allerede nævnt i
spørgsmålet. 2
kan være ikke-krav,
rundekrav eller udgangskrav.
Mine anbefalinger
At gøre det (næsten) så simpelt som muligt.
Så jeg starter med svaret på spørgsmål 2.
Dobler er altid straf, og pas er krav. En
spiller må således ikke passe modstanderne
ud, når der er åbnet og redoblet. Aftalen er
nem at huske.
Svaret på spørgsmål 3 er: Rundekrav. Dette
er en meget kraftig anbefaling. Og
formodentlig det, de fleste allerede spiller.
Svaret på spørgsmål 1 er lidt omfattende,
men hold ud. Min anbefaling er, at du med
10+ hp kan støtte makker med en eller flere
kunstige meldinger. Mange spiller allerede
dette oven på majoråbninger, eksempelvis
invit-steenberg, invit-bekkasin eller lignende.
Men spil det også efter en minoråbning. Jeg
anbefaler at bruge 2ut og eventuelt spring i
den anden minor som støttemeldinger.
Der er argumenter for også at spille med, at
for eksempel 1
– (D) – 1
er rundekrav
og kan indeholde 10+ hp. Men medmindre I
virkelig brænder for det, anbefaler jeg, at I
ikke bruger energi på det, men blot starter
med at redoble på disse hænder. Det ligger
uden for denne artikels rammer at beskrive
alt, hvad dette vil medføre.

Tjekliste:
Kan vi støtte makker direkte med 10+ hp,
når modstanderne oplysningsdobler?
1) Ja, i alle farver.
2) Ja, men kun i major.
3) Nej.

Hvad betyder en dobling, efter at vi har
åbnet og redoblet:

ved, hvordan de skal vurdere deres hånd,
hvad der er krav og så videre. Grunden til at
jeg anbefaler 2ut til også at vise støtte i
minor er, at 2ut ikke er nødvendig som en
naturlig melding. Med 10-12 jævne
honnørpoint startes med en redobling.
Om I vil bruge
– (D) – 2

1

og 1

– (D) – 3

til også at vise støtte bør afhænge af, hvad
I synes er nemmest at huske.

1) Straf.
2) Straf bag på farven, oplysning foran
farven.
3) Oplysning på ettrækket, straf derover.
4) Noget andet: _____________________
________________________________
________________________________
________________________________

Hvad er ny farve efter åbning og redobling:
1) Ikke-krav.
2) Rundekrav.
3) Udgangskrav.
4) Noget andet: _____________________
________________________________
________________________________
________________________________

Begrundelse for mine anbefalinger
Husk dette afsnit kan springes over, hvis du
allerede har lavet en aftale med din makker.
Begrundelsen for altid at kunne støtte
makker efter en dobling, selv om du har
10+ hp, er, at princippet effektiviserer
meldeforløbet. Når du har støttet makker,
har I fastlagt trumffarven, og begge spillere

Som nævnt er det nemmest at huske, at
dobler altid er straf, og at der er krav på
vores led (dog ikke udgangskrav.) Det er
også logisk, at når vi har hovedparten af
pointene, skal vi have mulighed for at
strafdoble modstanderne, hvis de ikke har
nogen tilpasning.
I spørgsmål 3 er man næsten tvunget til at
lade ny farve være rundekrav. Hvis 2
i
spørgsmål 3 er ikke-krav, skal du springe til
3
for at skabe krav, hvilket tager alt for
maget plads op. Hvis ny farve er
udgangskrav, har du ingen god melding
med 10-11 hp og en klørfarve. Helt generelt
skal du bare tænke på din melding, som om
det var en direkte melding uden
mellemspillet med dobler og redobler.
Så principperne fra uforstyrede meldeforløb
gælder stadig i meldeforløb efter en åbning
og en redobling:
-

Ny farve er rundekrav.

-

Spring i ny farve er udgangskrav.

-

Genmelding af egen farve er ikke krav
(medmindre der allerede er krævet til
udgang).

Chokolade sætter fut i bridgehjernen
Af Erik Wied
Varesortimentet på festivalen er i år udvidet
med en særlig specialitet – chokolade af
mærket Maleku. Maleku er samtidig
gavesponsor ved alle festivalens 27
bronzeturneringer.
Maleku stammer fra kakaobønner, som
er dyrket økologisk i Costa Rica. Bag
mærket står en dansker, Henrik Bodholdt.
Og Bodholdt mener, at kvalitetschokolade
er det helt rigtige til lækkersultne
festivalgæster.
”Jeg har selv spillet bridge for mange år
siden, og jeg ved, hvor krævende den slags
hjernegymnastik kan være. Chokolade er en
lækker lille energibooster til en lang session
ved bordene. Kakao indeholder den naturligt
forekommende stimulant theobromin, som
sætter ekstra fut på hjernens receptorer og
neurotransmittere. Theobromin hjælper med
koncentration og hukommelse og er derfor
den perfekte nydelse til en bridgeturnering,”
mener Henrik Bodholdt.
Maleku chokolade har vundet adskillige
priser, blandt andet guld ved International
Chocolate Awards. Henrik Bodholdt er selv
med til at dyrke og høste kakaoen på sin
farm i Costa Rica, og alt foregår efter
bæredygtige principper:
”Vi tager vores ansvar for både planet, dyr
og mennesker alvorligt. Vores kakao er
dyrket i en økologisk regnskov med et
virvar af vilde planter og dyr, som trives
i balanceret sameksistens med kakaotræerne,” fortæller han.

Henrik Bodholdt blev fascineret af de gamle
måder at forarbejde kakao på under en
researchtur i Costa Rica i 2010.

Henrik Bodholdt er opvokset på Vestegnen,
hvor han blandt andet spillede bridge med
Christian Reinholdt, som senere hjalp med
at introducere Maleku-chokolade i Danmark.
I 2000 flyttede Bodholdt til Costa Rica, hvor
han opdagede kakao og chokolade i 2010.
”Jeg boede nogle dage hos en familie fra
bribri-stammen. De første sanseoplevelser
med den rå og kraftige kakao vækkede
noget i mig, og siden da har jeg haft kakao
og chokolade som omdrejningspunkt.”
Netop glæden ved god chokolade vil Henrik
Bodholdt gerne give videre til gæsterne:
”Jeg håber, at spillerne vil sætte pris på den
gode kvalitet, og at de kan mærke forskel,”
siger Bodholdt, som har en særlig anvisning
på, hvordan chokoladen indtages: ”Man skal
blot brække et lille stykke af, lægge det på
tungen og lade det smelte langsomt.”
Du kan læse mere om produktet her:
malekuchocolate.dk

Handicap bliver vist anderledes
Af Erik Wied
”Jeg må da være gået ned i handicap –
men hvor pokker ser jeg det?”

informationer fungerede dårligt og var
bøvlede at se på for eksempel en telefon.

Nogle spillere har undret sig over, hvor
visningen af handicap i resultaterne fra BC3
er blevet af. Men bare rolig, visningen af
handicap – og ikke mindst forbedringer i
samme – er ikke forsvundet. Funktionen er
blot lagt ind under det blå kryds i hjørnet,
hvor den tidligere kunne findes på den
første side. Baggrunden er, at de mange

Du finder handicappet ved at klikke på det blå
kryds (pilen) og vælge ”Handicapscore”.

TV og radio kom forbi festivalen
Af Erik Wied
”Alle de, der sidder Vest, har præcis de
samme kort, og alle de, der sidder Øst, har
præcis de samme kort. Så hvis du og jeg
sidder Øst-Vest, kan vi måle os mod alle de
andre, der sidder Øst-Vest.”
Sådan forklarede Annette Frydenlund
Rosthøj bridge for TV 2 Fyns seere.

kunne byde velkommen til festival igen
efter tre års pause, mens Nikolaj Zeeberg
berettede om, hvorfor det er fedt at være
på festival.
Du kan finde hele indslaget via tv2fyn.dk,
ligesom der er link på bridge.dk.
Også Radio Diablo fra Svendborg var på
besøg. Journalist Danny Fobian havde
henlagt hele middagsfladen fra kl. 10 til 14 til
Idrætscentret, hvor han snakkede med en
lang række festivalgæster og frivillige.
Blandt andet var Danny Fobian på besøg
i kortlægningsrummet, hvor chefkortlægger
og medlem af festivalledelsen Bo Ulrik
Munch, berettede om de mange spil, der
skal lægges hver eneste dag.

Annette Frydenlund Rosthøj leverede et
grundkursus i bridge til seerne.

TV 2 Fyn kom forbi festivalen den første
dag. Inden åbningen kl. 13 optog stationen
kommentarer fra Annette Frydenlund
Rosthøj og flere andre, som udlagde spillets
regler. De båndede indslag blev så brugt
senere, da stationen sendte direkte fra
festivalen i nyhedsudsendelsen om aftenen.
Den direkte transmission foregik under
semifinalen, så journalist Mathilde Damskov
talte med behørig lav stemmeføring a la
billard-kommentar. Også direktør Charlotte
Fuglsang og juniorspilleren Nikolaj Zeeberg,
der blev interviewet live, måtte sænke
stemmerne. Charlotte Fuglsang fortalte
blandt andet om, hvor dejligt det var at

Bo Ulrik Munch fortalte, at der bliver lagt
omkring 100.000 spil i løbet af ugen.

Turneringssponsorer
Støt dem – de støtter os

Lodtrækningssponsorer

Dagens program - søndag den 10. juli
09.00 - 14.30

Bridge/Golf - golf

09.00 - 16.00

Juniorcamp

09.30 - 17.00

Danmarksmesterskabet for mixed par

09.30 - 17.00

Turneringslederkursus - light

10.00 - 13.30

Bronze parturnering 6

14.00 - 20.45

Sølv parturnering 2

14.30 - 18.00

Bronze parturnering 7

19.00 - 22.30

Svendborgsund bronze parturnering 8

____________________________________________________________________________

Karaoke på Kahytten
Søndag aften den 10. juli har værtshuset Kahytten et specialarrangement: Karaoke for
bridgespillere. Arrangementet er kommet i stand via Christina Lund Madsen og finder sted fra
kl. 22-02. Kahytten, der er et værtshus af den gamle skole, ligger på Frederiksgade 15.
Vi har allerede et par forslag til sange: Bridge over Troubled Water (Simon & Garfunkel) eller
Your Latest Trick (Dire Straits). Wicked Game (Chris Isaak) kunne også være en mulighed, og
mange vil sikkert have nemt ved at identificere sig med I’m Goin’ Down (Bruce Springsteen).
Hvis nogle er lidt småtrætte af hinanden efter mixed par, kan vi anbefale You Need to Calm
Down (Taylor Swift) eller måske sågar Change Partners (Stephen Stills).

09-07-2022
DM Mixed par finale

Dansk Bridgefestival
DM for mixed par
Slutstilling, sektion 2
A-rækken

Handicap-gennemsnit: 9,73

Par Spillere
9 Pia Larsen (Kalundborg Bridgeklub)
Thomas Nielsen (Kalundborg Bridgeklub)
15 Anita Buus Thomsen (Odense Bridgeklub)
Tom Nørgaard (Aarhus BK)
3 Lida Hulgaard (Aarhus BK)
Lars Peter Damgaard (Aarhus BK)
20 Tatyana Trendafilova (Blakset-Klubberne)
Kjeld Hansen (Studenterforeningens BC )
23 Rikke Capion Justesen (Rødovre Bridgeklub)
Michael Justesen (Rødovre Bridgeklub)
13 Birgitte Rønn (Studenterforeningens BC )
Christian Snabe (One-eyed Jacks)
10 Rikke Skov Mønsted (Aarhus BK)
Nils Mønsted (Aarhus BK)
25 Lone Bilde (One-eyed Jacks)
Bo Lønberg Bilde (One-eyed Jacks)
40 Dorthe Schaltz (One-eyed Jacks)
Peter Schaltz (One-eyed Jacks)
35 Signe Buus Thomsen (One-eyed Jacks)
Emil Jepsen (Aarhus BK)
28 Anne Rose Groes (Blakset-Klubberne)
Mikkel Møller Larsen (One-eyed Jacks)
19 Camilla Bo Krefeld (Aarhus BK)
Nikolaj Krefeld Hammelev (Aarhus BK)
31 Stense Farholt (Aarhus BK)
Henrik Caspersen (Aarhus BK)
33 Karen M. Enevoldsen (Studenterforeningens BC )
Dan Nybo Jensen (Studenterforeningens BC )
32 Lotte Skaanning (One-eyed Jacks)
Henning Østergaard (Fjends Bridgeklub)
37 Helle Rasmussen (Odense Bridgeklub)
Jan Pedersen (Aarhus BK)
22 Vibeke Lund (Studenterforeningens BC )
Martin Christoffersen (Studenterforeningens BC )
30 Katrine Martensen-Larsen (Young Sharks)
Flemming Poulsen (One-eyed Jacks)
2 Lise Blågestad (Blakset-Klubberne)
Mads Eyde (Blakset-Klubberne)
6 Birgitte Holm (Rødovre Bridgeklub)
Jan Jørgensen (Rødovre Bridgeklub)
7 Anette Carlsen (Vejle BridgeCenter)
Johnni Knudsen (Jelling Bridgeklub)
1 Winni Simonsen (Vejle BridgeCenter)
Flemming Jørgensen (Vejle BridgeCenter)
34 Nell Rindahl (Odense Bridgeklub)
Niels Lund (Odense Bridgeklub)
4 Rikke Jørgensen (Bridgeklubben Nord)
Poul Clemmensen (Bridgeklubben Nord)
8 Karin Risom (Ballerup Bridge Club)
Peter Jacobsen (Rødovre Bridgeklub)
36 Amalie Rosa Bune (Rødovre Bridgeklub)
Morten Rasmussen Bune (Turneringsklubben Midtsjælland)

BC3, d. 09-07-2022

Sektion

MP

Pl.

Turnering

Pl.

99,0 57,2%

6

176,0

57,0%

1

61,0 54,5%

10

170,0

56,8%

2

129,0 59,4%

3

167,0

56,7%

3

9,0 50,7%

20

157,0

56,3%

4

130,0 59,5%

2

149,0

55,9%

5

155,0 61,3%

1

148,0

55,9%

6

107,0 57,8%

4

114,0 54,5%

7

17,0 51,2%

18

101,0

54,0%

8

55,0 54,0%

12

91,0

53,6%

9

84,0 56,1%

8

90,0

53,6% 10

20,0 51,5%

16

89,0

53,5% 11

42,0 53,1%

14

88,0

53,5% 12

91,0 56,7%

7

86,0

53,4% 13

58,0 54,2%

11

74,0

53,0% 14

54,0 53,9%

13

59,0

52,4% 15

14,0 51,0%

19

55,0

52,2% 16

-18,0 48,7%

26

53,0

52,1% 17

105,0 57,7%

5

49,0

52,0% 18

20,0 51,5%

16

38,0

51,5% 19

-7,0 49,5%

25

36,0

51,4% 20

1,0 50,1%

24

30,0

51,2% 21

-41,0 47,0%

28

11,0 50,4% 22

5,0 50,4%

21

9,0

50,4% 23

4,0 50,3%

22

7,0

50,3% 24

64,0 54,7%

9

-1,0

50,0% 25

42,0 53,1%

14

-11,0 49,6% 26

Side 1 af 2

18 Ella Rosthøj (Rødovre Bridgeklub)
Andreas Rolf-Larsen (Rødovre Bridgeklub)
29 Susan Hjorslev Lund (Ballerup Bridge Club)
Michael Staub (Ballerup Bridge Club)
11 Karin Korup Jungdal (Kolding Bridge Center)
Jesper Jungdal (Kolding Bridge Center)
16 Kate Reiter (Ballerup Bridge Club)
Frank Paaskesen (Ballerup Bridge Club)
14 Betty Holm (Silkeborg Bridgeklub)
Ole Elmegaard Mortensen (Silkeborg Bridgeklub)
5 Elly Berthelsen (Pandrup Bridgeklub)
Per Frederiksen (Hobro Bridgeklub)
17 Bente Christensen (Turneringsklubben Midtsjælland)
Lars-Olof Abrahamsson (Turneringsklubben Midtsjælland)
24 Leise Hemberg (Odense Bridgeklub)
Rico Hemberg (Odense Bridgeklub)
39 Nanny Pabst (Aarhus BK)
Jørgen Anker Pabst (Aarhus BK)
38 Kirsten Vesth-Hansen (Studenterforeningens BC )
Dan Mungaard (Studenterforeningens BC )
27 Kirstine Lintrup Hermann (Rødovre Bridgeklub)
Torben Sværke (Ballerup Bridge Club)
21 Lilli-Ann Nielsen (Herning Bridgeklub)
Carsten Lysdahl (Herning Bridgeklub)
26 Tine Lind (Vedbæk Bridgeklub)
Mogens Müller (Lyngby Bridge Klub)
12 Susanne Nielsen (Enigheden, Sønderborg)
Leif Aas Andersen (Enigheden, Sønderborg)

BC3, d. 09-07-2022

-61,0 45,5%

30

-35,0

48,6% 27

-74,0 44,6%

32

-59,0

47,6% 28

-56,0 45,9%

29

-84,0

46,7% 29

3,0 50,2%

23

-84,0

46,7% 29

-76,0 44,4%

33

-88,0

46,5% 31

-96,0 43,0%

35

-110,0 45,6% 32

-92,0 43,3%

34

-112,0 45,5% 33

-28,0 48,0%

27

-135,0

44,6% 34

-62,0 45,5%

31

-139,0

44,5% 35

-114,0 41,7%

37

-167,0

43,3% 36

-106,0 42,3%

36

-224,0

41,1% 37

-210,0 34,6%

40

-259,0

39,7% 38

-121,0 41,2%

38

-261,0

39,6% 39

-207,0 34,9%

39

-278,0

38,9% 40

Side 2 af 2

09-07-2022
DM Mixed par B-finale

Dansk Bridgefestival
DM for mixed par
Slutstilling, sektion 2
A-rækken
Par Spillere
28 Ginette Blansjaar (Bridgeklubben Nord)
Erik Christensen (Vodskov Bridgeklub)
49 Helle Simon Elbro (Ballerup Bridge Club)
Henrik Rübner-Petersen (Ballerup Bridge Club)
4 Susan Just Olesen (Studenterforeningens BC )
Poul Mogensen (Bridgeklubben HCØ)
25 Susanne Gydesen (Vejle BridgeCenter)
Torben Ebbesen (Vejle BridgeCenter)
59 Patrycia Liberski (Blakset-Klubberne)
Jess Tillge (Young Sharks)
35 Christina Lund Madsen (Blakset-Klubberne)
Carl-Johan Mortensen (Ballerup Bridge Club)
12 Lise Mikkelsen (Bridgeklubben Bellevue)
Flemming Bybjerg (Aarhus BK)
46 Line Eyde (Kolding Bridge Center)
Peter B Hansen (Kolding Bridge Center)
29 Jeanet Normann (Ikast Bridgeklub 75)
Torben Agersnap (Ikast Bridgeklub 75)
10 Birgitte Engelbrechtsen (Aarhus BK)
Tommy Pedersen (Aarhus BK)
44 Anne Mette R Schaltz (Young Sharks)
Troels Kristensen (Young Sharks)
34 Julie Sigsgaard (Rødovre Bridgeklub)
Andreas Plejdrup (Københavns Bridge Klub)
1 Annette Bjørn Jensen (Bridgeklubben Nord)
Keld Kjær (Bridgeklubben Nord)
22 Fie Fischer (Vejle BridgeCenter)
Erik Vase (Vejle BridgeCenter)
58 Annette Frydenlund Rosthøj (Young Sharks)
Henrik Frydenlund Rosthøj (One-eyed Jacks)
47 Helle Skov (Bridgeklubben Nord)
Kim Nielsen (Bridgeklubben Nord)
53 Pia Nielsen Jensen (Turneringsklubben Midtsjælland)
Michael Hvass Miller (Ballerup Bridge Club)
52 Maria Dam Mortensen (Odense Bridgeklub)
Viktor Kolding (Bridge 83, Slagelse)
30 Kirsten Simonsen (Vejle BridgeCenter)
Knud Erik Strandbæk (Vejle BridgeCenter)
56 Lissy Kristiansen (Akademisk Bridgeklub, Århus)
Niels Bræmer (Akademisk Bridgeklub, Århus)
9 Marianne Durck (BK 51, Faaborg)
John Andersen (BK 51, Faaborg)
11 Helle W. Thrane (Reinholdt Bridge)
Ole Kofoed (Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub)
61 Bente Pedersen (Pandrup Bridgeklub)
Christian Uldal (Pandrup Bridgeklub)
55 Charlotte Schwarz-Rosman (Young Sharks)
Jan Mayer (Søborg Bridgeklub)
24 Lill Zeeberg (Slotsbridge - Hillerød)
Lars Korsholm (Slotsbridge - Hillerød)
50 Gitte Hecht-Johansen (Young Sharks)
Henrik Gosvig (Young Sharks)

BC3, d. 09-07-2022

Sektion

MP

Pl.

Turnering

Pl.

233,0 61,2%

1

407,5

60,6%

1

173,0 58,3%

4

377,3

59,9%

2

168,0 58,0%

5

308,5

58,1%

3

114,5 55,5%

9

303,5

57,9%

4

94,9 54,5%

15

277,3

57,2%

5

200,0 59,6%

3

262,1

56,8%

6

152,0 57,3%

6

257,9

56,7%

7

210,0 60,1%

2

252,4

56,6%

8

123,0 55,9%

8

229,3

56,0%

9

6,0 50,3%

30

203,4

55,3% 10

63,0 53,0%

17

193,8

55,1% 11

29,0 51,4%

24

186,1

54,9% 12

101,0 54,8%

13

165,1

54,3% 13

22,0 51,1%

26

154,9

54,0% 14

113,5 55,4%

10

140,5

53,7% 15

15,0 50,7%

28

124,4

53,3% 16

33,8 51,6%

23

121,7

53,2% 17

2,0 50,1%

31

105,8

52,8% 18

13,0 50,6%

29

98,5

52,6% 19

135,3 56,5%

7

60,0

51,6% 20

66,0 53,2%

16

58,9

51,5% 21

36,0 51,7%

22

54,6

51,4% 22

108,0 55,2%

11

52,5

51,4% 23

105,8 55,1%

12

47,3

51,2% 24

-9,8 49,5%

36

42,4

51,1% 25

-8,0 49,6%

34

41,6

51,1% 26

Side 1 af 3

7 Annette Prehn (Ballerup Bridge Club)
Jan Petersen (Kalundborg Bridgeklub)
8 Bodil Nielsen (Næstved Bridgeklub)
Hans Nielsen (Næstved Bridgeklub)
40 Lise Jensen (Billund Bridgeklub)
Claus Madsen (Billund Bridgeklub)
37 Mette Koefoed (Søborg Bridgeklub)
Ole Plam (Søborg Bridgeklub)
19 Kathrine Borregaard (Bridgeklubben Nord)
Tonni Kjær (Bridgeklubben Nord)
18 Sussie Rasmussen (Humlebæk Bridgeklub)
Lars Faurschou Mathiesen (Aarhus BK)
36 Freya Normann Hven (Aarhus BK)
Peter Hven (Ikast Bridgeklub 75)
3 Else Lentz (Sæby Bridgeklub)
Jens Abildgaard Jensen (Brønderslev Bridgeklub)
32 Janne Bøgh (Vestlolland Bridgecenter)
Jesper Seidelin Bøgh (Vestlolland Bridgecenter)
5 Marianne Mathiesen (Spar K, Esbjerg)
Henning Hansen (Spar K, Esbjerg)
20 Margrethe Rykov (Blakset-Klubberne)
Per Lund Thomsen (Fjends Bridgeklub)
60 Lis Svendsen (Væggerløse Bridgeklub)
Benny Svendsen (Væggerløse Bridgeklub)
33 Irena Hansen (Sakskøbing Bridgeklub)
Adam Czerwinski (Sakskøbing Bridgeklub)
27 Else Andersen (Bridgeklubben af 1936, Odense)
Poul V. Hansen (Morud Bridge Klub)
62 Sara Stephansen (Holstebro Bridgeklub)
Erik Skov-Jensen (Ulfborg/Vemb Bridgeklub)
16 Kirsten Inge Klæbel (Kalundborg Bridgeklub)
Preben Jakobsen (Svinninge Bridgeklub)
42 Inger Krog (Enigheden, Sønderborg)
Christian P. Koch (Enigheden, Sønderborg)
51 Tina Madsen (Herning Bridgeklub)
Erling Pedersen (Herning Bridgeklub)
15 Annie Niebuhr (BK 51, Faaborg)
Kennet Berg Frydensberg (BK 51, Faaborg)
23 Ingelise Meiland (Bridge 83, Slagelse)
Karsten Meiland (Bridge 83, Slagelse)
13 Annemarie Agnete Brix Bressen (Grænseegnens Bridgeklub)
Steen Christensen (Enigheden, Sønderborg)
43 Vivi Kobylecki (Rødovre Bridgeklub)
Steen Højlund (Lillerød Bridgeklub)
26 Mette Elbech Jakobsen (Grænseegnens Bridgeklub)
Hakon Jørgensen (Grindsted Bridgeklub)
2 Birthe Holm (Rønne BridgeForum)
Jan Holm (Rønne BridgeForum)
17 Bodil Schrøder (Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub)
Peter Krogh (Bridgeklubben HCØ)
31 Birthe Molbæk Hansen (Herning Bridgeklub)
Villy Christensen (Herning Bridgeklub)
38 Vibeke Galle (Næstved Bridgeklub)
Jens Peder Jensen (Næstved Bridgeklub)
6 Ann Jensen (Bridge 83, Slagelse)
Jesper Rosenberg Stokholm (Bridge 83, Slagelse)
57 Charlotte Juhl (Young Sharks)
Peter Kjer (Young Sharks)
14 Grethe Andersen (Skælskør og Omegns Bridgeklub)
Jørgen Nielsen (Vestlolland Bridgecenter)
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95,0 54,5%

14

40,5

51,1% 27

-42,0 48,0%

42

30,4

50,8% 28

-8,0 49,6%

34

17,5

50,5% 29

38,0 51,8%

21

-10,2

49,7% 30

-7,0 49,7%

32

-12,1

49,8% 31

-22,0 48,9%

40

-17,8

49,5% 32

20,0 51,0%

27

-32,4

49,2% 33

59,0 52,8%

18

-45,1

48,8% 34

47,0 52,3%

20

-45,6

48,8% 35

52,0 52,5%

19

-68,2

48,2% 36

-122,0 44,2%

51

-69,2

48,2% 37

24,0 51,1%

25

-70,3

48,2% 38

-164,0 42,1%

57

-78,5

47,9% 39

-42,0 48,0%

42

-84,5

47,8% 40

-102,5 45,1%

50

-98,9

47,4% 41

-174,0 41,7%

59

-105,5

47,2% 42

-87,0 45,8%

48

-107,7

47,2% 43

-7,0 49,7%

32

-115,7 47,0% 44

-161,0 42,3%

56

-119,1 46,9% 45

-136,0 43,5%

54

-123,3

46,8% 46

-19,0 49,1%

39

-125,0

46,7% 47

-133,0 43,6%

53

-128,2

46,7% 48

-13,0 49,4%

37

-131,7

46,6% 49

-94,0 45,5%

49

-173,3

45,5% 50

-16,0 49,2%

38

-177,7

45,4% 51

-53,0 47,5%

44

-186,5

45,1% 52

-68,0 46,7%

46

-194,5

44,9% 53

-176,0 41,6%

60

-221,1

44,2% 54

-41,5 48,0%

41

-227,0

44,1% 55

-58,0 47,2%

45

-249,4

43,5% 56
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54 Helle Jacobsen (Ikast Bridgeklub 75)
Niels Rasmussen (Silkeborg Bridgeklub)
41 Anne Christensen (Slotsbridge - Hillerød)
Bo Riemann (Slotsbridge - Hillerød)
48 Merete Schøller (Bridgeklubben Bellevue)
Henrik Frøkjær (Ulfborg/Vemb Bridgeklub)
45 Beata Sarna (BK 51, Faaborg)
Jan Faaborg (BK 51, Faaborg)
39 Eva Ricard (Bridgeklubben HCØ)
Karsten Vinther (Bridgeklubben HCØ)
21 (Oversidder)
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-81,8 46,1%

47

-274,3

42,8% 57

-122,0 44,2%

51

-291,4

42,4% 58

-168,0 42,0%

58

-309,5

42,1% 59

-155,0 42,6%

55

-337,7

41,2% 60

-321,0 34,6%

62

-345,1

41,0% 61

-208,8 40,0%

61

-382,8

40,0% 62
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