To sikre sejre – og dog
Med få runder tilbage så både DM for senior- og damepar ud til at være afgjort. Steen Schou –
H.C. Nielsen og Susanne Gydesen – Anette Carlsen var trukket fra. Men så satte Thomas Berg
– Geert Jørgensen en Tour de France-agtig spurt ind, så vi endte med en målfoto-finish.

Så blev det alligevel spændende
Af Palle Reimann
Det var næppe årets største sensation, at
H.C. Nielsen (Storeslemmen) og Steen
Schou (Aarhus Bridgeklub) løb med
guldet i seniorpar. I løbet af onsdagen
lagde parret sig i spidsen og sluttede
dagen med et forspring, der allerede da
syntes afgørende. I anden halvdel af den
næstsidste sektion gik Nielsen og Schou
imidlertid i stå og åbnede for de
nærmeste konkurrenter.
Jeg ved ikke, om man kan begå hybris
på andres vegne, men i bulletinen i går
havde jeg vist allerede udråbt Steen
Schou og H.C. Nielsen til vindere. En
meget stor score i sidste sektion bragte
dog Thomas Berg og Geert Max
Jørgensen (One-eyed Jacks) særdeles
tæt på sejren. Før de sidste to spil førte
Schou og Nielsen med 58 point, og da en
runde maksimalt kunne give +44 og
tilsvarende -44, så det næsten umuligt ud
for københavnerne. Men da Nielsen og
Schou kom ud af de sidste to spil med
-19, og Berg og Jørgensen scorede +34,
skulle der alligevel målfoto til, før Nielsen
og Schou kunne kåres som mestre.

flere gange demonstrerede god og
effektiv meldeteknik.

Sverre Johnsen overvejede det 13. stik, men
besindede sig.

N / NS
♠ ET3
♥T
♦ EKT963
♣ K94

Bronzen gik til de forsvarende mestre fra
Vejle, Erik Brok og Otto Dahl.
Vi kommer jo nok ikke udenom at skulle
se nogle spil fra medaljevinderne,
men der var heldigvis også andre,
der undervejs lavede fine spil. Parret
med de fleste føringer, inden Nielsen og
Schou tog over, var Ib Axelsen og Sverre
Johnsen fra Skanderborg Bridgeklub, der

♠ KD64
♥ B986
♦ B8
♣ T85

♠ 9875
♥ D7542
♦ D54
♣D
♠ B2
♥ EK3
♦ 72
♣ EB7632
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4♥
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Udspillet var ♠K. Sverre Johnsen stak
♠K med esset. Han overvejede, om han
skulle gå efter det 13. stik ved at spille
klør til esset i håb om to indgange i trumf
på bordet til at rejse ruderfarven. Aktuelt
kunne han efter ♣E spille tre gange ruder
og trumfe den tredje ruder med ♣B,
hvorefter ♣T i vest kunne knibes ud, og
spilfører kunne ende på bordet til den
rejste ruderfarve.
Men det er fornuftige folk i Skanderborg,
og Johnsen vurderede, at parret allerede
havde et godt spil i 6♣. Så han trak ♣K,
spillede hjerter til esset og trumfede en
hjerter. Derefter var det bare at trække
trumf og aflevere et sparstik til sidst: 12
stik. Spillet indbragte en medtop og 21
gode point. Kun H.K. Sørensen og Niels
Henriksen gjorde Axelsen og Johnsen
kunsten efter i 6♣.

V / NS
♠ KB74
♥4
♦ DT7
♣ E9765
♠ 852
♥ T762
♦ B8
♣ KB82

♠ ED96
♥ K8
♦ K9532
♣ DT
♠ T3
♥ EDB953
♦ E64
♣ 43
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1♦
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1♥
2♥

Udspil: ♦B
Lokalopgør kan noget særligt. Der er
ligesom lidt mere på spil. Ulla Tradsborg,
Børge Larsen, Henrik Kristensen og Erik
Fjord spiller alle i Varde Bridgeklub. De
fleste her på festivalen kender måske
bedre Ulla Tradsborg som festivalens
regnskabschef siden 2008. Men et flot CV
betyder ingenting ved bridgebordet.
♦B blev stukket med damen på bordet,
og Øst gik i tænkeboksen. Var det nu
rigtigt at dække damen eller falde fra.
Han endte med at falde fra og blev
efterfølgende knebet for ♥K. Syd trak
også ♥D og kastede to klør fra bordet.

Lykken er at have oversidderrunde lige op
til frokostpausen: Ingen kø og først til
kartoffelmadderne. De lykkelige var
Niels Henriksen og H.K. Sørensen Henriksen.

♠T gik rundt til damen i øst, som ikke
kunne spille ruder eller spar uden at
forære et stik, så han skiftede til ♣D, som
fik lov til at holde stik. ♣T blev stukket
med bordets es, og bordets sidste klør

blev trumfet. Spar til ♠B satte Øst ind på
esset, og han var nu for alvor slutspillet.

Hvad giver det så at kridte ni stik ved et
slutspil? Præcis middel!

Spilføringen var naturligvis upåklagelig,
men både Øst og Vest kunne have gjort
det en tak bedre. Hvis Øst havde dækket
udspillet med kongen, kunne han senere
spille sig fri i ruder, hvis makker vel at
mærke havde ♦8, som det var tilfældet.
Men også Vest kunne have dækket med
sin konge i klør, da makker spillede ♣D.
Nu kan spilfører ikke tåle at falde fra,
uden at Vest kan spille ruder igen og
undgå slutspillet på sin makker. Havde du
dækket med ♦K? Havde du dækket
makkers ♣D? Bridge er et svært spil.

Tonen ved mestrenes bord var helt
igennem gemytlig. Da Grethe Arvidsen
og Kai Munch satte sig ved bordet
komplimenterede Steen Schou Grethe
Arvidsens grønne kjole, der matchede
hendes grønne meldeetui.
”Jeg har faktisk også en rød kjole og et
rødt etui,” smilede Grethe Arvidsen.

”Selvfølgelig har du et grønt etui,” sagde Steen
Schou til Grethe Arvidsen.

Steen Schou var ikke helt tilfreds med sin
spilføring i dette spil, der endnu en gang
demonstrerede, at det i bridge handler
om ikke at begå den sidste fejl.
Ø / Ingen
♠ EB85
♥ D65
♦ D52
♣ EK8
♠ T73
♥ E3
♦ T763
♣ B953

Erik Fjord slutspillede sin klubkammerat

♠ KD6
♥ 98
♦ EKB84
♣ 762
♠ 942
♥ KBT742
♦9
♣ DT4

Vest
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Syd

Michael
Rübner

H.C.
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Henrik
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Steen
Schou

1♥

4♥

1♦
a.p.

2♦

”Jeg tror mere, du har brug for en
mundkurv,” replicerede Berg, men måtte
alligevel ændre tone efter dette spil.
V / Ingen
♠ DT74
♥ E2
♦ 9853
♣ B87

Udspil: ♦6
Med en rudertaber og en hjertertaber
handlede spillet om at undgå to
spartabere, så Steen Schou gik i gang
med at forberede et slutspil.
♦6 gik til ♦B. Syd trumfede ruderfortsættelsen og spillede ♥B i håb om, at
esset blev holdt tilbage. Det gjorde det.
Schou trak ♣E og ♣K og trumfede bordets
sidste ruder. Han ville gerne have fjernet
alle Østs klør, men var ikke sikker på, om
Øst havde to eller tre. Han endte med at
spille hjerter til esset i vest. Vest spillede
hurtigt klør igen til damen i syd. Nu kunne
Syd spille spar til 8'eren og damen i øst,
som var slutspillet til at spille ruder til
dobbeltrenonce eller spar op i gaflen
på bordet.
Men hvis Vest havde spillet spar, da han
kom ind på ♥E kunne Øst spille sig fri
i klør, og intet kunne forhindre endnu et
sparstik til modspillet.
Jeg uglede Thomas Berg og Geert Max
Jørgensen det meste af sidste sektion,
hvor trætheden var tydelig at mærke på
alle spillerne, og Thomas Berg havde ikke
længere overskud til Geert Max
Jørgensens hyggelige småpludren
ved bordet.
”Hvabehar!” sagde Jørgensen, da han
ikke kunne høre en forklaring ved bordet.
”Jeg tror sgu, jeg skal have høreapparat.”

♠ 532
♥ KD876
♦ 64
♣ 543

♠ K96
♥ T94
♦ KB72
♣ 962
♠ EB8
♥ B53
♦ EDT
♣ EKDT
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Udspil: ♥6
I meldeforløbet fik Syd vist 20-21
balancerede honnørpoint uden fire eller
fem kort i majorfarverne.
I holdturnering går man gerne benhårdt
efter at sætte kontrakten. Det er ikke
nødvendigvis så vigtigt i parturnering,
hvor de enkelte overstik kan være lige så
givtige som en vunden kontrakt. Derfor
valgte de fleste da også at spille en
hjerterhonnør ud i udspillet. Uden
sideindkomster til hjerterfarven kan det
næppe lade sig gøre at rejse farven
alligevel. Men her valgte Vest ♥6, der dels

gav spilfører et ekstra hjerterstik, og nok
så vigtigt bevarede en indkomst til bordet.
♥B tog således første stik. Syd spillede
klør til bonden og fortsatte med ♠D, som
Øst fik dækket. Syd trak sine klørstik og
kastede en ruder fra bordet. ♠B og mere
spar bragte bordet ind til den rejste spar,
som gav et hjerterafkast på hånden. Syd
havde nu ro til at dobbeltknibe i ruder

med indkomst på ♥E. 13 stik, en ren top
til sølvvinderne og et illustrativt eksempel
på parturneringsteknik.
”Glimrende, Jørgensen!” sagde
Thomas Berg og blinkede til
bulletinens skribent.
Og således opmuntret genoptog Geert
Max Jørgensen sin hyggesnak.

Vingesus over festivalen 1
Onsdag eftermiddag var personalet i Informationen pludselig meget optaget af computeren. De
lyseblå Gucci-skjorter havde tydeligvis en situation, der krævede den forenede mentale kraft fra
Bodil Lilliegaard, Mette Torpsgaard og Karl Bo Jensen. Bulletinen satte sig for at undersøge,
hvad der havde sat festivalens kraftcenter på standby. Afsløringen finder du senere i bulletinen.

Vejlepar sejrede suverænt i dame-DM
Af Charles

Der blev ingen spænding om guldmedaljerne i damefinalen, da vejleparret
Susanne Gydesen og Anette Carlsen førte
komfortabelt gennem det meste af
turneringen. Gydesen og Carlsen har
deltaget adskillige gange før uden de store
succeser, men parret har trænet flittigt
i perioden med Corona, fortalte Susanne
Gydesen. Vinderne sluttede med 209,3.
Der var hård kamp om sølvet, og nummer to
og tre byttede plads i sidste runde, så de
forsvarende mestre, Els Witteveen og
Ginette Blanksjaar, tog sølv med 164,5.
Bronzemedaljerne gik til Kirsten Steen
Møller og Susanne Buus Thomsen med
161,1. Begge har vundet adskillige DMmedaljer før, men det er første gang, de
vinder medalje sammen i damepar.

Els Witteveen og Ginette Blanksjaar fik
medaljer for andet DM i træk.

Anette Carlsen og Susanne Gydesen
havde de store smil fremme efter sejren.

Kirsten Steen Møller og Susanne Buus
Thomsen har begge været på skamlen før.

Mestrene anno 2019, Els Witteveen og
Ginette Blanksjaar, varmede op til dagens
udfordringer med en kop mokka i den lidt
kølige sommerformiddag.

Der kom naturligt ♠2 ud til ♠D. Spilfører var
ikke synsk og spillede klør til ♣9 og ♣K.
Vest skiftede udmærket til ♦10 til ♦B, ♦D og
♦K. Skiftet slog fire modspilsstik løs, således
at der blev otte stik og 55 % til NS.

Witteveen og Blanksjaar gør klar til kamp.

Efter en forsigtig start havde parret spillet
sig op på tredjepladsen, og jeg tog plads
ved deres bord i torsdagens første runde for
at se, om opturen fortsatte.
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Udspillet var ♥K, som gik til ♥E fulgt af ♠6
til ♠D og ♠E. Vest tog ♦E og spillede mere
ruder. Nord trak trumf og kastede en
hjerter på en høj klør og afgav to hjerterstik
til sidst. ni stik.
Kun to par meldte topkontrakten 3♦, men de
fik dog kun 60 % for anstrengelserne, da
flere fik foræret otte-ni stik i sans.
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1ut

Efter to mindre plusser til NS i de to første
spil vendte lykken i tredje spil.

Det sidste spil i runden:
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a.p.

Nord gjorde kort proces i tredje hånd. Der
kom ♦K ud til ♦E fulgt af en trumf til ♠K. Øst
trak ♦D og fortsatte farven, trumfet i Nord.
Den næste trumf tog Vest med ♠E og
fortsatte i ruder, som blev trumfet. Spilfører
gik på bordet på ♥E og spillede en klør, men
Vest steg op på ♣E.
En ned gav 82 % til ØV.
Fem par spillede 4♠ og gik en ned, mens de
fleste af de øvrige tog 140 i 3♠.
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Der kom ♦5 ud til ♦E. Spilfører trak ♠E og
♠D, gik på hånden på ♣E og trak den sidste
trumf. En ruder til ♦K blev fulgt af ♣K, og nu
forsøgte spilfører ligesom Witteveen i spillet
før at luske en blank konge hjem. Men
hjerter til ♥K tog Syd sig af, og så blev der
kun 10 stik, hvor klør fra bordet havde ført
til 11 stik.
10 stik gav 60 % til NS, hvor 11 stik havde
givet 92 %.
Da runden var slut, havde NS scoret 48 %
og ØV 51 % – en næsten uafgjort affære.
Formiddagssektion var præget af kedelige
kort, men der var et pudsigt tema i tre af
spillene i sidste runde, hvor bedste udspil
var en lille fra et es.

Merete Schøller, Els Witteveen, Kit Koefoed og
Ginette Blanksjaard spillede næsten lige op.

Vest

Nord

Kirsten S.
Møller

pas

Ved de fleste borde åbnede Nord med 1ut,
hvorefter Syd overførte til spar og meldte 4♠.
To bornholmske damer, Birgit Kofoed
Hansen og Ruth Vesth, fandt som de eneste
det sættende modspil: ♣8 ud! Efter en lille
klør i udspil kunne modspillet hæve deres
tre klørstik og skulle også have for ♠E.
En ned. Alle andre tog 10-11 stik.
I spillet lige efter sad Vest med ♠Exx og
makker havde ♠Kx mod en 4♥-kontrakt. Men
ingen fandt det inspirerede udspil af en lille
spar, og så tog spilfører 11 stik. Susanne
Buus Thomsen fandt ikke de to første udspil
fra et es, men hun fik en chance mere.

Øst

Syd

Susanne B.
Thomsen

1♥

a.p.

Tredje gang er lykkens gang, mente
Susanne Buus Thomsen og servede med
♠9! Spilfører lagde lavt fra bordet, men
Kirsten Steen Møller læste meget rimeligt
udspillet som værende fra ♠DT9 og lagde
♠6. Nord fik for ♠D og fortsatte i klør til ♣10.
Vest trak ♠K og skiftede til trumf til ♥E. En
klør blev trumfet på bordet fulgt af en ruder,
hvor Vest steg op på ♦E, der fældede
makkers blanke ♦K, men honnørfaldet
kostede dog ikke noget. Der kom mere
trumf, og modspillet skulle have tre sorte stik
og et trumfstik, således at 1♥ gik en ned.
Resultatet betød 91 % til NS.
ØV kan vinde 5♣, men ingen nåede så højt.
Værst gik det for Witteveen – Blanksjaar.
Witteveen åbnede med 1♣, der blev passet
rundt! To stik resulterede i et rent nul.
Susanne Buus Thomsen havde større
succes i dette spil.
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Der kom ♦E ud, hvor Nord lagde ♦7. Syd
skiftede til klør, taget med ♣E. På ♣E, ♣K og
tre ruder kastede Øst alle sine hjerter, og
Syd trumfede den sidste ruder. Men med
trumferne 2-2 var der 10 stik og 95,5 %.
Ved nabobordet var der topopgør med
Witteveen – Blanksjaar NS mod Karen
Enevoldsen – Birgitte Rønn ØV. Mod 4♠
i Øst servede Blanksjaar med ♥K, og så tog
modspillet en trumfning i hjerter, hvorefter
Syd også fik ♦E og ♠K.

Syd
Ginette
Blanksjaar

1♠
pas

Vest indledte med ♦E og ♦K, og Anette
Carlsen trak omhyggeligt ♥E, inden hun
fortsatte med en ruder, som blev trumfet af
makker i øst.
Doblingen betød, at NS måtte indkassere
-200. Scoren er også kendt som dødens kys
og resulterede da også i 91 % til ØV.

To ned og 95,5% til NS.
Kort før kaffepausen tørnede to af
topparrene sammen. Susanne Gydesen
og Anette Carlsen scorede godt 70% mod
Els Witteveen – Ginette Blanksjaar.
Sidste spil i runden var dette:
Anette Carlsen (til venstre) og Susanne
Gydesen havde en fin runde i topopgøret mod
Els Witteveen og Ginette Blanksjaar på vej mod
sejren i DM for damepar.

Bridge er et nyt sprog
Af Erik Wied
“I begyndelsen var jeg mest optaget af, hvad
jeg selv havde på hånden. Men jeg har
fundet ud af, at det også gælder om at lytte.
Bridge er som at lære et helt nyt sprog.”
Det siger Gertrud Knudsen, der er på
begynderfestival sammen med sin faste
makker fra Sorø, Bodil Beier. Begge
begyndte at spille bridge sidste efterår og
er blevet grebet af spillet.
”Bridge er udfordrende, men også svært,”
synes Bodil Beier.
Men netop det at spillet er vanskeligt, gør
det også interessant. Lene Andersen, som
sidder ved samme bord, mener, at mentale
udfordringer er vigtige, når man er på vej ud
af arbejdsmarkedet:

”Det gælder om at lave noget, der kræver
tankevirksomhed, så hovedet ikke går i stå,”
fastslår Lene Andersen. Lene Andersen
er makker med sin mand, Kim Schultz.
Tidligere har parret prøvet at spille golf
sammen, men måtte opgive på grund af
uenigheder. Så går det bedre med kortspil:
”Det er vigtigt at gøre noget sammen. Og
hvis to har forskellige temperamenter, må
den, der har mest temperament, lære at
kontrollere det,” siger Lene Andersen og
tilføjer: ”Og det gør han meget godt.”
Alle fire synes, at begynderfestivalen er en
fin oplevelse og vil helt sikker fortsætte.
”Jeg synes, jeg er dum til det. Men det er
alligevel sindssygt sjovt,” siger Bodil Beier.

Tour de bronze, anden etape
Af Karsten Nissen Pedersen (uheldig)
Tirsdag eftermiddag ville stakkels Jesper
Kampmann og jeg tage revanche efter
første etape af vores bronze-tour. Ikke noget
med en flad ”fra nul til nul”-etape, nu ville vi
bestige de højeste tinder.
Det viste sig hurtigt, at vi fik brug for vores
børnelærdom. Som spilfører skal man
tænke sig om, inden man spiller til stik 1!
Det gjorde kvikke Jesper allerede tidligt
i turneringen.

Mod tinderne
V / Alle
♠ ET64
♥ K92
♦ KD8
♣ BT6
♠2
♥ T753
♦ BT953
♣ E98

der var spilfører. Han lokkede med ♥K.
Nu kunne Øst stikke med ♥E og fortsætte
i hjerter uden at rejse ♥K. Og det gjorde Øst.
Jesper trumfede den tredje hjerter, og efter
trumftrækning kunne han lægge en klør på
ruder. 10 stik.
Uskyldige Vest kiggede bedrøvet på Øst,
som selv valgte sit tilnavn, ”uinspireret”.
Faktisk fik vi kun +3 på spillet, da det ikke
var alle, der spillede hjerter ud. Men hurra,
vi var på vej mod tinderne. Desværre gik der
kun et spil, før det var uheldige Karstens tur
til at tænke inden stik 1.

Styrt på nedkørslen
N / NS
♠ 532
♥ E75
♦ KB753
♣ ET

♠B
♥ EDB4
♦ 762
♣ KD532

♠ 864
♥ 932
♦ ET82
♣ 832

♠ KD98753
♥ 86
♦ E4
♣ 74
Vest

Nord

Øst

Syd

Uskyldig

Uheldige
Karsten
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Kvikke
Jesper

pas
2♥
a.p.

1♣
2♠

1♥
pas

1♠
4♠

Øst meldte 1♥ ind for at anvise et godt
udspil, og Vest spillede lydigt ♥3 ud. Dovne
Jesper havde helt sikkert lagt lavt fra bordet,
hvilket ville have tvunget Øst til at skifte
farve. Men heldigvis var det kvikke Jesper,

♠ KDBT
♥ KDBT84
♦ D94
♣♠ E97
♥6
♦6
♣ KDB97654
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pas
5♥

1ut
D

4♥
a.p.

5♣

Ottos 1UT viste 12-14, og man kunne
sikkert finde mange snedigere meldinger
end de 4♥, jeg valgte. Efter Bos 5♣
offermeldte kvikke Jesper. Bo spillede
♦6 ud. Jeg tænkte mig faktisk om.
For nogle år siden kom jeg til at spille en
singleton ud i en sidefarve med kun single
i trumf. Efter udspillet, som spilfører tog,
stak min makker, Henrik Røn, sig straks ind
på esset i trumf for at give mig en trumfning.
Desværre havde jeg jo ikke flere trumfer og
forsøget på at give mig en trumfning gav os
en ren bund. Dér lærte jeg på den hårde
måde, at det åbenbart er helt forkert at
spille en singleton ud, når der også kun er
singleton i trumf.
Bo er en god spiller, så jeg regnede
naturligvis med, at han også kendte
denne ”regel”.
Derfor vidste jeg, at hvis jeg stak op på ♦E,
ville Otto straks stikke sig ind på esset, når
jeg spillede trumf. Så ville han tage ♦K for
derefter at give Bo en rudertrumfning. Jeg
ville således gå to beter.
Men så fik jeg en åbenbaring. Hvad nu hvis
Bo havde syv klør og sidefarve i ruder? Helt
præcis ♦Kxxx. Så ville Otto have ♦Bx. Jeg
begyndte at savle, for så kan jeg faktisk
vinde 5♥D. Efter en lille ruder fra bordet er
Otto færdig. Lægger han ♦B i, kan jeg bare
knibe ♦K. Lægger han en lille ruder i, tager
jeg stikket på ♦9 for senere at spille ♦D, der
scooper ♦B, samtidig med at ♦K bliver
knebet ud. 650 giver aldrig under middel.
Det var naturligvis en jubeloptimistisk
spilleplan, men jeg troede, det var en gratis
tillægschance. Otto kom ind på ♦K i stik et
og stak Bo en rudertrumfning, og jeg gik
således to beter. Efter spillet klynkede jeg

over Bos manglede børnelærdom, men
Otto affærdigede mig med: ”Den bog har
Bo ikke læst”.
Selv om den ekstra bet kun kostede
tre point, styrtede uheldige Karsten således
på nedkørslen.
Jeg frygtede, at vi igen var ude på en flad
etape. Men nej, vi klatrede og klatrede og
kom helt op på fjerdepladsen. Hurra.
___________________________________

Se festivalens bronzeguder
Mange spillere er særdeles flittige på
festivalen og går fra den ene turnering til
den anden, kun afbrudt af hastige måltider.
Via nedenstående link kan du følge med i,
hvem der har scoret flest bronzepoint i alle
turneringer. Vi kan oplyse, at pr. torsdag
eftermiddag blev listen ført af John Møller
Jepsen med 220 bronzepoint, tæt forfulgt af
Daniel Brandgaard med 216. Der var langt
ned til nummer tre.
Link:
http://medlemmer.bridge.dk/BP2022.php

Festivalen passer til Svendborg
Af Erik Wied
Mange festivaldeltagere er stødt på en
venlig, engelsktalende turneringsleder.
Der er tale om Dennis Stuurman, som er
inviteret af Danmarks Bridgeforbund for at
hjælpe med på festivalen – og måske tage
del i lidt bilateral inspiration.
Festivalen i Svendborg er en ny oplevelse
for Dennis Stuurman, for noget helt
tilsvarende findes ikke i Holland.
”Det er en god idé at samle folk over en
hel uge. Jeg tror, at de fleste er glade for
at kunne spille så meget bridge, og det
er hyggeligt, at så mange tager af sted
i grupper,” siger han og fortsætter:

Dennis Stuurman synes også, at danske
spillere i almindelighed er gode til ikke at
snakke for højt – hvilket kan være vigtigt,
hvis alle ikke har spillet de samme spil.
Han har også gjort sig bestræbelser på at
lære lidt dansk, men har konstateret, at
vores modersmål ikke høre til blandt de
nemmeste at blive klog på.
”Det er et svært sprog. Men nu har jeg da
lært, hvad alle farverne hedder,” smiler han.

”Men det er afgørende, at festivalen foregår
i en by, hvor der er liv og mulighed for at gå
ud og spise og på bar om aftenen. Og her er
Svendborg perfekt.”
Den 37-årige hollænder har nogle få gange
været ude for at måtte tilkalde en dansk
kollega. Men ellers har sprogbarrieren ikke
været noget stort problem, da de fleste
danskere klarer sig fint på engelsk. Dennis
Stuurman er også imponeret over danske
spilleres færdigheder i at dele kort.
”Hvis vi prøvede noget tilsvarende i Holland,
ville kortmapperne ende over det hele, og
alting ville gå i kludder,” smiler han.
Baggrunden er, at kortvandring ikke er så
udbredt i Holland. Her er det normalt, at
kortene bliver liggende på samme bord,
mens spillerne flytter sig mellem runderne.

Dennis Stuurman har for vane at tage notater
om alt muligt. I Svendborg har han blandt andet
noteret sig, at kortvandring er en god idé.

Styr på aftalerne - 7
Af Ole Berg Kristensen
Læs gerne artiklen ”Styr på aftalerne – 1” før du
læser denne artikel. Den findes i bulletinen for
lørdag den 9. juli

Spørgsmål 2:

Tre hurtige spørgsmål:

Spørgsmål 3:

1) (1♦) – D
Hvis doblerhånden har minimum, det
vil sige 12-16 hp:
Skal han så have 4-4 i major?
Eller kan han have 4-3?
Eller måske endda 3-3?
2) (1♥/1♠) – D
Hvis doblerhånden har minimum, det
vil sige 12-16:
Skal han så have firfarve i den anden
major?
3) (1♦) – D

Hvis doblerhånden har minimum, det
vil sige 12-16:
Kan han så have en femfarve
i major?
Gennemgang af alternativer
Spørgsmål 1:
Der er to modsatrettede hensyn at tage.
Jo strammere krav, der stilles til meldingen,
jo nemmere er det at melde efterfølgende.
Men til gengæld er der så flere hænder,
hvor man må melde pas på, hvilket kan gøre
det sværere at konkurrere effektivt.

Samme tanker som under spørgsmål 1.

Her er der to andre hensyn, der skal vejes
op. Hvis du dobler på 4513, får du vist 12
af dine kort, men ikke at du har femfarve
i hjerter. Det er generelt godt at få vist
tilpasning til alle farver, men det er skidt ikke
at få vist sin femte hjerter, alle de gange
makker har trefarve.
Mine anbefalinger
Spørgsmål 1:
Min anbefaling er at aftale, at D godt kan
være på 3-3 i major.
Spørgsmål 2:
Min anbefaling er, at D ikke skal garantere
firfarve i den anden major, men kun trefarve.
Spørgsmål 3:
Min anbefaling er normalt ikke at doble med
en femfarve i major. Undtagelsen er en
hånd med en meget svag femfarve, noget
i retning af 9xxxx.
Intermezzo:
Hvordan meldes der videre efter makkers
oplysningsdobling?
Dette emne handler morgendagens
artikel om.

Tjekliste:
Spørgsmål 1:
(1♦) – D
Med minimum, det vil sige 12-16, hvad
garanterer en dobling så i major?
-

4-4

-

4-3

-

3-3

Spørgsmål 2:
(1♥/1♠) – D
Med minimum, det vil sige 12-16, hvad
garanterer en dobling så i den anden
majorfarve?

nemmere for makkerparret at få meldt deres
kontrakter, selv om modstanderne har åbnet
meldingerne. Det betyder dog ikke, at der
ikke er argumenter for at spille med, at en
dobling garanterer 4-3, idet det giver større
sandsynlighed for fit, de gange makker
melder. Så hvis man ikke kan leve med, at
dobler kun skal garantere 3-3, er min
anbefaling, at dobler skal garantere 4-3 og
ikke 4-4. For helt ærligt, hvem har lyst til at
melde pas til 1♦ med:
♠DT32 ♥KD7 ♦84 ♣EB94
Og vi har heller ikke lyst til at komme igen,
hvis næste hånd melder 1ut, 2♦ eller måske
endda 3♦. Dobler vi første gang, har vi vist
vores hånd og kan læne os roligt tilbage
i forvisning om, at makker har alle de
oplysninger, hun skal bruge.

-

Firfarve

Spørgsmål 2:

-

Trefarve

Samme tanker som under spørgsmål 1.

Spørgsmål 3:

Spørgsmål 3:

Med minimum, det vil sige 12-16, kan der så
være en femfarve i major?

Grunden til at vise sin femfarve ved at
melde frem for at doble er, at både de
gange, makker har trefarve, og de gange,
makker har firfarve, er informationen om den
femte hjerter essentiel. Hvis vi dobler med
femfarve, kommer vi aldrig på totrækket i
den farve, hvis makker kun har trefarve.

-

Ja

-

Ja, men kun hvis farven er topsvag

-

Nej

Begrundelse for mine anbefalinger
Husk dette afsnit kan springes over, hvis man
allerede har lavet en aftale med makker.

Spørgsmål 1:
Jeg anbefaler, at en dobling kun lover 3-3
i major for at kunne konkurrere mest
effektivt. Der er simpelt hen flere hænder,
der kan dobles på, hvilket gør det meget

Argumentet for alligevel at doble med en
topsvag femfarve er, at disse trumffarver er
meget sårbare. Sammenlign disse farver:
1) ♥97652 over for ♥DB3
2) ♥DB652 over for ♥973

I den første situation koster det et trumfstik
at tage en trumfning på den korte hånd. Det
gør det ikke i den anden.

Onlineklub har vind i kortene
Af Erik Wied
Når festivalen er forbi, vil mange af os få
bridgeabstinenser. Men bare rolig, hjælpen
er nær – også selv om der ikke er en fysisk
klub i nærheden. Bridge på nettet har fået
vind i sejlene under corona, og Danmarks
første rent elektroniske klub er blevet stiftet,
Cyberbridge Bridgeklub. Peter Basse var
med til at starte klubben, der nu har omkring
32 medlemmer. Klubben spiller udelukkende
på RealBridge, der har både lyd og billede.
”Bridge på nettet kan noget. Det er et godt
tilbud til spillere, der er dårligt gående eller
har langt til en klub. Og så er der fine
muligheder for at analysere spillene
bagefter. Alle meldinger og spil ligger jo
på nettet,” forklarer Peter Basse.
”Jeg har haft meget glæde af at kigge på
spillene bagefter. Så er det nemt at finde ud
af, hvordan man fik pløjet den kontrakt,”
smiler klubstifteren.
Peter Basse var første formand
i Cyberbridge Bridgeklub, men hvervet er nu
overtaget af Ole Christensen. Peter Basse
er dog stadig med i bestyrelsen.

I det hele taget lægger Peter Basse vægt
på, at bridge på nettet er for alle.
”Det skal være ordentligt og hyggeligt, og vi
skal have plads til alle,” understreger han.
Selv om netbridge er kommet for at blive,
mener klubstifteren ikke, at den elektroniske
udgave af spillet kan erstatte den fysiske.
”RealBridge og BBO vil altid være et
supplement til fysisk bridge. Det er trods alt
nummer et at mødes ved et rigtigt, grønt
bord,” fastslår Peter Basse.
Til gengæld kan der vokse fysisk bridge ud
af den elektroniske variant. I gårsdagens
bulletin fortalte vi om et Annette Prehn og
Claus Tegtmeier, der spillede sammen på
festivalen for første gang (og vandt) efter at
have mødt hinanden på BBO. Og holdet
Stiknarkomanerne, som blev nummer to
i F-rækken ved Vinoble, havde også fundet
sammen på nettet.

”Vi har fundet ud af, at vi ikke skal have alt
for mange turneringer. Og så passer det fint
at spiller i weekenden, hvor de fleste klubber
har lukket,” siger Peter Basse.
Cyberbridge Bridgeklub er også som noget
nyt på vej med undervisning. Fra efteråret
er det meningen, at der skal oprettes hold
for mindre rutinerede – naturligvis også
på RealBridge.

Peter Basse glæder sig over, at spillere mødes
på nettet – og derefter i Svendborg.

Tavshed var guld
Af Charles

Fredin-doblingen

Tredje gang var lykkens gang

I et berømt spil doblede Peter Fredin et
renoncevisende cuebid i 4♠, som han kunne
have passet ud.
Modparten løb forskræmte i den usættelige
7♣.

Rikke Nielsen spillede sin tredje bridgeturnering i bronzeturneringen onsdag aften,
og det blev til en fin 13. plads af 44 par.

Vest
Vest

Nord

Viktor
Kolding

pas
pas

Øst

1♠!
a.p.

Øst

Syd
Rikke
Nielsen

Karl
Lasthein

1♥
3ut!

Nord

1♦
2♣

Flere doblede 3ut, og nu kunne NS løbe
i 7♦, der er usættelig, men NS nøjedes dog
med 5♦. Lasthein passede og hævede
hjerterstikkene. (Fra Vinoble Open)

Syd
Victor
Todd-Moir
1♦

D

4♠

a.p.

Udspillet var ♥5 til ♥3 og ♥9! Vest trak ♣E og
skiftede til ruder til ♦K. Spar til ♠K og ♦E med
hjerter af blev fulgt af ♠9 til ♠E og mere spar.
Inde på ♠D fulgte perfekt ♥E! trumfet. ♣10,
♣B, ♣D og ♣K. ♣9 sikrede to beter til 95 %.

Dagens program - fredag den 15. juli
09.30 - 16.45

Begynderfestival

10.00 - 13.30

Bronze parturnering 21

13.00 - 22.00

Danmarksmesterskabet for åben par

14.00 - 20.45

Sølv parturnering 6 (IAF)

14.30 - 18.00

Bronze parturnering 22

19.00 - 22.30

Bronze parturnering 23 (også en 44+ række)

Vingesus over festivalen 2
Da Informationen gik i stå onsdag eftermiddag, skyldtes det et spektakulært og mindeværdigt
øjeblik i Tour de France, da danske Jonas Vingegaard fejede al modstand til side og erobrede
den gule førertrøje. Mette Torpsgaard kommenterede entusiastisk undervejs og har lovet at stå
klar i Informationen med friske opdateringer fra verdens hårdeste cykelløb, hvis bridgespillende
cykelentusiaster har brug for at høre nyt.

Dansk Bridgefestival
DM for seniorpar
Stillingen efter runde 47
A-rækken

Handicap-gennemsnit: 15,56

Par nr. Spillere
15
38
48
23
16
36
39
28
37
6
13
12
5
11
34
24
41
43
17
7
35
14
22
1
29
33
46
21
44
47
8
25
32
10
31
3
26
4
18
9
30
2
45
19
40
27
42
20

Hans Christian Nielsen - Steen Schou
Thomas Berg - Geert Max Jørgensen
Otto Dahl - Erik Brok
Henrik Kruse Petersen - Sigurd Lauge Pedersen
Michael Rübner-Petersen - Henrik Rübner-Petersen
Jørgen Røhl - Hans Werge
Peter Nielsen - Tim Jensen
Ib Axelsen - Sverre Johnsen
Jens Kjeldsen - Finn Pedersen
Per Gaunø Jensen - Bo Lisbjerg
Dan Mungaard - Kirsten Vesth-Hansen
Poul Bo Madsen - Ole Vøgg Veje
Børge Larsen - Erik Fjord Pedersen
Preben Jakobsen - Vagn Brobæk
Per Schwerdtfeger - Torben Schultz
Peter Molander - Torben Lauritzen
Søren Larsen - Peter Jacobsen
Carsten Bernth - Mogens Pedersen
Christian V. M. Herold - Jens Krusaa
Jørgen Bentsen - Håkan Wallmark
Frank Paaskesen - Helge Hesselberg
Kirsten Madsen - Torsten Lind Thomsen
Hans Kristian Sørensen - Niels Henriksen
Birthe Kinnunen - Flemming Øster
Ulla Tradsborg - Henrik Kristensen
Knud Dejgaard - Jann Larsen
Jesper Kampmann - Lars R. Mathiesen
Erik Iversen - Birthe Iversen
Helle Krogh - Kell Krogh
Niels Tofte - Ole Stohn
Ole Wagener - Villy Christensen
Carl Erik Møller - Jan Petersen
Tyge Fogh - Rasmus Nygaard Nielsen
Else Marie Schjønning Thrane - Torben Jakobsen
Bent Hansen - Birthe Hansen
Lisbeth Smed - Ib Hornbeck
Ulrik Eberhardt - Lars-Olof Abrahamsson
Arne Steen Sørensen - Torben Sværke
Grethe Arvidsen - Kai Munch
Karl Johan Nielsen - Jens Erik Stausholm
Povl Leif Brørup - Jesper Tvermoes
Ole Kofoed - Mogens Müller
Bo Riemann - Anne Christensen
Jan Holm - Birthe Holm
Lisbeth Vinberg Engel - Niels Jørgen Engel
Thorkild Bogh - Hanne Carlsson
(Oversidder)
Anders Neimann-Sørensen - Henning V. Mikkelsen

BC3, d. 14-07-2022

14-07-2022
DM for Seniorpar

Turnering
431,5
426,3
293,0
252,0
243,8
218,4
206,2
184,5
156,2
121,9
116,0
112,6
101,0
89,9
80,6
57,0
55,8
42,3
28,6
27,9
6,4
0,5
-6,1
-7,2
-13,0
-26,7
-26,8
-30,0
-34,9
-38,1
-47,5
-56,2
-85,9
-88,8
-93,7
-144,7
-146,1
-161,6
-174,3
-190,5
-197,6
-205,1
-224,5
-231,7
-261,2
-306,8
-418,2
-453,8

60,4
60,3
57,1
56,1
55,9
55,3
55,0
54,5
53,8
52,9
52,9
52,7
52,4
52,2
51,9
51,4
51,4
51,0
50,7
50,7
50,2
50,0
49,9
49,8
49,7
49,4
49,4
49,3
49,2
49,2
49,0
48,6
47,9
47,9
47,7
46,5
46,5
46,1
45,8
45,4
45,2
45,0
44,6
44,4
43,7
42,6
40,0
39,0

Pl.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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Dansk Bridgefestival
DM for damepar
Stillingen efter runde 25
A-rækken

Handicap-gennemsnit: 22,76

Par nr. Spillere
20
26
2
22
4
21
19
17
3
11
10
15
1
7
12
23
24
14
18
6
9
16
5
8
25
13

Susanne Gydesen - Anette Carlsen
Els Witteveen - Ginette Blansjaar
Kirsten Steen Møller - Susanne Buus Thomsen
Karen M. Enevoldsen - Birgitte Rønn
Vibeke Skat-Rørdam - Annette Nordstrøm Hansen
Sonja Bech - Anne Mette Hattens
Lise Jensen - Kirsten Simonsen
Kate Reiter - Ellen Nielsen
Karen Hornbeck - Helle Velschow-Rasmussen
Anna Mette Nielsen - Grete Voldsgaard
Lissy Kristiansen - Lise Mikkelsen
Kathrine Borregaard - Rikke Jørgensen
Vera Petersen - Jette N. Jørgensen
Ulla Fink - Lene Munch Christensen
Ketty Jepsen - Bettina Kalkerup
Alice Færch - Jeanet Normann
Lise Reimann - Marianne Mathiesen
Kit Koefoed - Merete Schøller
Ingrid Ledertoug - Annie Storm
Birgit Kofoed Hansen - Ruth Vesth
Mette Elbech Jakobsen - Annemarie Agnete Brix Bressen
Vibeke Schneider - Elsebeth Rathgen
Sara Stephansen - Ellen Margrethe Nielsen
Susanne Marcker - Lene Hågensen
Anne Abraham - Tove Kei Ichikawa
(Oversidder)

BC3, d. 14-07-2022

14-07-2022
DM for Damepar

Turnering
209,3
178,4
161,1
133,9
122,5
72,8
67,7
65,2
51,5
43,5
34,9
33,6
-3,0
-14,5
-17,9
-36,6
-48,2
-49,9
-81,3
-91,9
-134,9
-144,5
-174,9
-179,2
-206,8
-220,0

59,5
58,1
57,3
56,1
55,6
53,3
53,1
53,0
52,3
52,0
51,6
51,5
49,9
49,3
49,2
48,3
47,8
47,7
46,3
45,8
43,9
43,4
42,0
41,9
40,6
40,0

Pl.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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