
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til 

NM & Danish Bridge Festival 
Det er med stor glæde og stolthed, 
vi byder jer alle hjertelig velkom-
men til Nordisk Mesterskab 2005 
og Danish Bridge Festival 2005 i 
Vingstedcentret – både deltagere, 
tilskuere og presse. 
  Danish Bridge Festival er inspire-
ret af succeser i Norge og Sverige 
og har været under forberedelse i 
lang tid. DBF’s sekretariat og en 
stor stab frivillige har gjort, hvad 
der er muligt, for at sikre et godt 
arrangement i Vingsted. 

Alligevel undgår vi måske ikke, at et og andet ikke går 
helt så godt som forventet, og det vil jeg bede om jeres 
forståelse for. Når arrangementet er overstået, foretager vi 
en evaluering, og vi er i den forbindelse lydhøre for posi-
tiv kritik og forslag til, hvordan vi kan gøre det endnu 
bedre i de kommende år. 

 Velkommen til Nordisk Mesterskab, velkommen til 
Danish Bridge Festival – velkommen til Vingsted! 

Knud-Aage Boesgaard 
formand for Danmarks Bridgeforbund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veni, Vidi, Vici –   

               Vingsted 
Vi kommer, vi ser og vi sejrer her 
ved Danmarks Bridgeforbunds 
første bridgefestival, og det gæl-
der alle. Det bedste er at deltage 
og vinde – det næstbedste er at 
deltage og tabe. Selvom vi nok vil 
være flest tabere i Vingsted, er jeg 
overbevist om, at bridgen i Dan-
mark vil vinde. Den har vundet i 
Sverige, den har vundet i Norge, 
og den vil naturligvis også vinde i 
Danmark. 

 Bridgefestivalen i Vingsted er 
på flere måder en milepæl i dansk 
bridgehistorie. Det er den største satsning og turnerings-
mæssige rokade, forbundet nogensinde har givet sig i kast 
med. Fire DM-finaler er revet ud af bridgekalenderen for 
at blive afviklet i Vingsted. Dertil kommer Danish Open, 
en række åbne guld-, sølv- og bronzeturneringer, golf-
bridge mm. – og oven i det hele afvikles NM. 

De naturskønne omgivelser er som skabt til en bridge-
festival, og det er vist ingen tilfældighed, at der har været 
afholdt idrætsstævner her på stedet i mere end 100 år. Nu 
er også bridge kommet på programmet – og bridgen er 
kommet for at blive. Der er allerede truffet aftale med 
centret for de kommende år. 

Lad os gøre Cæsars sejrsmelding til vores: 
Veni, vidi, vici – Vingsted!  
 PIP 
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Udsigterne før NM 
Startskuddet har lydt til det 28. NM, der afvikles som 
optakt til Danish Bridge Festival. NM vil dermed kaste 
yderligere glans over stævnet – 11 dage med elitebridge, 
internationalt og nationalt, men stævnet danner også 
ramme om afslappende åbent hus-turneringer uden stren-
ge turneringslederminer. Selvom NM er en broderlig 
kappestrid, er det alvor fra første melding torsdag til 
sidste stik tirsdag. Hvem sætter sig på NM-tronen? 

 I åben række har Danmark kun to førstepladser, nemlig 
i Aalborg 1973 og i Sundvolden 1986, mens vi i dame-
klassen har taget guld seks gange. Sverige er topscorer med 
hhv. 12 og 16 førstepladser fulgt af Norge med 10 og 2. 
Også islændingene og finnerne har guldplaceringer, i alt 
hhv. fire og to. 

Færøerne skal nok vokse kraftigt befolkningsmæssigt for 
at gøre sig gældende i toppen, men i 2003 henviste de i 
åben række sensationelt finnerne til sidstepladsen – og 
pustede Danmark i nakken! 

 I gennemsnit ligger Danmark placeret cirka som nr. 3 
og 2 i de to rækker – tabellen siger 3,1 og 2,3.  Sverige er 
klart bedst i begge rækker med snit på 1,9 og 1,8. 

 Juniorernes deltagelse er ikke noget fast NM-indslag, 
men et stort velkommen til dem også. 

 Statistisk set vinder Sverige altså såvel åben række som 
damerækken. Men statistikken lyver jo ofte og gør det i 
hvert fald her, hvad damerne angår – svenskerne stannar af 
økonomiske grunde hjemme 

 Et friskt tip, afgivet før torsdagens kampe: Norge vinder 
åben række, mens Danmark tager sig af de andre to rækker. 
Men jeg er jo nok lidt rød-hvid farvet. 

Dammen 

59 års NM-statistik – 28 nordiske mesterskaber 

År Spillested Danmark Færøerne Island Norge Sverige Finland 

1946 Oslo 3 2 - - - - 1 3 2 1 4 - 
1947 København 3 1 - - - - 2 2 1 3 4 4 
1948 Stockholm 2 2 - - - - 1 3 3 1 4 4 
1949 Hälsingfors 3 4 - - - - 2 2 1 1 4 3 
1951 Oslo 3 1 - - 4 - 1 2 2 4 5 3 
1953 Århus 5 3 - - 4 - 2 4 1 1 3 2 
1955 Båstad 4 1 - - 5 3 2 2 1 3 3 - 
1957 Hälsingfors 3 2 - - - - 4 4 1 1 2 3 
1962 København 2 1 - - 5 5 3 2 1 3 4 4 
1964 Oslo 2 2 - - 5 4 3 3 1 1 4 5 
1966 Reykjavík 4 5 - - 3 4 1 3 2 1 5 2 
1968 Göteborg 2 2 - - - - 5 3 1 1 3 4 
1971 Tavastahus 3 4 - - - - 1 2 2 3 4 1 
1973 Ålborg 1 2 - - 5 - 2 1 3 3 4 4 
1975 Sole 2 4 - - 5 - 1 2 4 1 3 3 
1978 Reykjavík 3 2 - - 4 3 1 - 2 1 5 4 
1980 Norrköping 2 3 - - 5 4 1 - 3 1 4 2 
1982 Hanaholmen 4 2 - - 3 - 1 3 2 1 5 4 
1984 Helsingør 5 2 6 - 3 4 4 3 1 1 2 5 
1986 Sundvolden 1 3 6 - 4 5 2 1 3 2 5 4 
1988 Reykjavík 3 1 6 - 1 4 5 3 2 2 4 - 
1990 Tórshavn 3 2 6 6 4 1 2 3 1 4 5 5 
1992 Umeå 5 2 6 6 1 5 2 4 3 1 4 3 
1994 Vaasa 4 1 6 - 1 5 2 4 3 3 5 2 
1996 Faaborg 5 3 6 6 2 5 3 2 1 1 4 4 
1998 Klækken 3 3 6 - 2 4 1 2 4 1 5 5 
2000 Hveragerdi 4 2 6 6 3 5 2 4 1 3 5 1 
2003 Tórshavn 4 3 5 6 3 5 1 4 2 1 6 2 

Sum 88 65 59 30 72 66 58 71 54 50 115 83 
Antal deltagelser 28 28 10 5 21 16 28 26 28 28 28 25 

Placering, gennemsnit 3,1 2,3 5,9 6,0 3,4 4,1 2,1 2,7 1,9 1,8 4,1 3,3 

 

De grå felter viser, hvem der vandt NM-pokalen det pågældende år (samlet laveste placeringspoint) 
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De danske 
NM-mandskaber 

I åben række råder kaptajn Peter Westrup over de særde-
les rutinerede Peter og Dorthe Schaltz, der hver for sig og 
sammen har optrådt på adskillige danske landshold og 
tilranet sig et væld af danske titler. Henrik Caspersen og 
Niels Krøjgaard er mindre rutinerede i international 
sammenhæng, men har de senere år gjort sig stærkt gæl-
dende på den nationale arena. 

Mit tip er en bronzeplads eller bedre. 
I damerækken repræsenteres Danmark af Christina 

Klemmensen – Tina Ege og Marlene Kirstan – Camilla 
Bo Krefeld med Tom Nørgaard som kaptajn. Dette hold, 
der gennem en del år både har tilspillet sig international 
rutine og pæne resultater, bør have en god chance i top-
striden – blandt andet fordi de svenske damer af økono-
miske grunde ikke deltager. 

For at få turneringen til at gå op erstattes svenskar-
innarne af et dansk hold-2: Stense Farholt – Maria Rahelt 
og Ulla Koch – Anita Jensen. 

Det danske juniorlandshold består af Jonas Houmøller 
– Lars K. Nielsen, Simon og Sofie Houlberg samt Martin 
Schaltz – Kåre Gjaldbæk med Andreas Marquardsen som 
kaptajn. Med tre af vores ”aldersstegne” VM-medalje-
tagere på holdet og en fjerde i kaptajnssædet bør en me-
daljeplads være sikker. 

De manglende færøske juniorer erstattes af en dansk 
”drenge”-kvartet: Emil Jepsen – Dennis Bilde, Lars Tofte 
– Mathias Rohrberg samt Niclas Raulund Ege – Maria 
Dam Mortensen. 

 Dammen 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fire af de seks ”substitutter” for Færøerne: 
Dennis, Maria, Niclas og Emil 

Højdepunkt fra 
NM 2003 i Tórshavn 

De danske resultater fra 2003 i Tórshavn var ikke noget 
at skrive hjem om: nr. 4 i åben række efter Norge, Sveri-
ge og Island, og en tredjeplads i damerækken efter Sveri-
ge og Finland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulla havde en glad pas til 4# 
 
Men lad os genopfriske et af de danske højdepunkter fra 
mødet med Sverige: 

 
# – 
¤ 10 
> E K D 9 7 4 3 
< E D B 8 6 

 # E K D B 10 9 8 4 3 
¤ D 8 2 
> – 
< 9 

I åben række-opgøret buldrede begge ØV-par op i 6#. 
Vest kunne bidrage med en single hjerter, men hvad hjalp 
det, når han var trumfløs? To ned. 

Anderledes i dameklassen: 
 

VEST NORD ØST SYD 
Ulla 
Koch 

    Christina 
Klemmensen

  
  

2<
1 pas 4#

2 pas 
pas3 pas   

 
1) Eneste krav. 
2) Gående farve uden sidestyrke. 
3) Makker har vel mindst to hjerter! 

 

Sjældent har tre tabere været så populære . . . 
 Dammen 
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Lær dine børn 
Golf og Bridge 

Vort største bridgenavn gennem alle tider, Axel Voigt 
(død 1997), skrev i 1989 bogen ”Et exceptionelt århund-
rede, erindringer – tanker”. 

”Bogen handler kun meget lidt om bridge”, skrev han 
til mig, ”da den er fremstillet (i 200 ekspl.) til fordeling 
blandt slægt og venner, og de fleste af dem har hverken 
interesse for eller kendskab til dette elendige spil.” 

Men lidt blev der dog plads til, bl.a. denne gode re-
klame for bridge og golf: 

  

 L’hombre i Centersalen 
Onsdag får du chancen for at se og høre om kortspillet 
l’hombre, idet Dansk L’hombre Union spiller turnering 
kl. 9–16 i Centersalen.   

 Læg i øvrigt mærke til annoncens illustration, der fo-
restiller tre spanske munke, som spiller det 700 år gamle 
spil. Men hvad laver ham fjerdemanden henne i døren? 

 Der er fire spillere i l’hombre, men kun tre personer 
deltager i hvert spil. Fjerdemanden kunne dog ikke und-
væres. Det var nemlig forbudt at spille kort i de spanske 
klostre, så fjerdemanden (oversidderen) stod vagt i døren 
for at holde øje med prioren! 

PIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bridge og golf ligner mærkeligt nok hinanden på mange 
måder: 

Begge sportsgrene kan dyrkes året rundt, så længe 
man lever. 

Jo tidligere man kommer i gang, desto større mulighed 
har man for at blive virkelig dygtig. 

Begge er så svære, at de fortrænger alle andre tanker; 
i dem begge er det ikke flotte enkeltpræstationer, der be-
tyder noget, men evnen til at undgå fejl. 

 Og endelig kræver de begge meget lang tid. Det sidste 
vil nogen anse for en fejl, men med meget større fritid i 
fremtiden må det vel snarere betragtes som en dyd. 

Derfor: Hvis I vil undgå, at jeres børn kommer galt af 
sted, så lær dem at spille golf og bridge! 

PIP 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.lhombre.dk


5 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husk en hånd … 
Begrænset adgang i bulletinrummet 

Bulletinrummet er et helligt sted. De 
sarte skriverkarle har forment alle 

nysgerrige og andre tidsrøvere ad-
gang til lokalet, så de kan undgå 
for mange afbrydelser i det til tider 
slidsomme arbejde. 

 Men spillere eller tilskuere med 
et sjovt spil er mere end velkomne til 
at kigge indenfor. Det kan fx være 

med dagens kiks, dagens klimaks, 
dagens chance eller dagens joke. 

Altså, hvis du har noget at bidrage med, 
er du altid velkommen til at banke på.  

               Kom frit frem! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletinen udkommer … 

Ud over denne intro-bulletin, der udleveres til alle delta-
gere ved ankomsten til Vingsted, vil festival-bulletinen 
udkomme hver morgen, første gang fredag den 8.juli og 
sidste gang søndag den 17.juli. 
 Desuden udkommer der en ekstra-udgave om aftenen 
tirsdag den 12.juli under NM-afslutningen og søndag den 
17.juli i forbindelse med afslutningen af åben par. 
 
Bulletinen koster … 
NM-deltagerne får bulletinen gratis. For alle 
andre koster den 10 kr., der ubeskåret går til 
DBF’s juniorfond. Denne velkomstbulletin 
og ekstraudgaverne er dog gratis for alle. 
 Bulletinen sælges i Informationen – er 
denne ubemandet, vil der stå en kasse til 
betalingen. 
                                                     Dammen 

Daglig tips-travetur fra den 9. juli til 16. juli 
 
Hver dag i perioden er der konkurrence på GUL STI. Traveturen er på 2,5 km. Der vil være udlagt poster med 
spørgsmål. I information køber du en ”tipskupon” til kr. 20,-. 
 På traveturen er spørgsmålene opsat. Du afkrydser svarene, skriver navn på sedlen og afleverer den ved hjem-
komsten til informationen. Her findes vinderen – som løber med hele gevinsten. Alle gevinster er gavekort til 
bridgebutikken. 
 Konkurrencen omfatter en særlig afdeling for juniorer. 

http://www.siskytte.dk/organisation/download/kort-over-vingsted.pdf
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Snyderi i bridge? 
Det er heldigvis sjældent, vi er udsat for direkte snyderi 
ved bridgebordet. Smugkiggeri, dårlig etik og etikette og 
såkaldt ”coffeehousing”, men direkte aftalt spil mellem to 
makkere … vi har kun haft ganske få sager af den slags i 
de seneste mange år. 

Nogle husker Reese–Schapiro-sagen fra Buenos Aires, 
hvor et engelsk par blev anklaget for med fingersignaler 
at have fortalt makker om hjerterfarvens længde. Det var 
før skærmenes tid, så mulighederne var legio. Nogle har 
måske læst om sagen i bøgerne ”Story of an Accusation” 
af Reese og ”The great Bridge Scandal” af Truscott. 

Som du kan læse i Novrups artikel i julinummeret af 
Dansk Bridge, er der dukket nye momenter op i sagen. 
En englænder påstår, at Reese over for ham i sin tid er-
kendte, at parret havde snydt, men at han først måtte 
offentliggøre denne indrømmelse efter de to spilleres 
død. 

 

Ny snyderiaffære 
Ved EM på Tenerife sprang der en bombe, da et af de 
berømte italienske par, Lanzarotti–Buratti, som vi kender 
som vindere af Politiken World Pairs i 1997, blev fundet 
skyldige i snyderi og udelukket. 

Du kan få et kort resumé af, hvad der skete. I dette spil 
var italienerne i 6>: 

 
S / Alle 

# E 3 
¤ B 10 
> B 8 5 4 3 
< K B 6 2 

# 8 7 
¤ E 7 6 5 
> 7 
< D 9 7 5 4 3 

 # D 6 5 4 2 
¤ 9 8 4 3 
> D 10 6 
< 8 

# K B 10 9 
¤ K D 2 
> E K 9 2 
< E 10 

Udspil: ¤E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lanzarotti og Buratti ved præmieoverrækkelsen i 1997 

 

Efter udspillet stillede Vest modstanderne mange 
spørgsmål, især om ¤K, og skiftede derefter til <9, som 
bordets konge tog sig af. Efter moden overvejelse bad 
Syd nu om >B, hvor Øst a tempo lagde lavt, og Syd lod 
gå! 12 stik. 

Nu tilkaldte Øst turneringslederen og fortalte, at Nord 
under Syds tænkepause havde set hans kort og derefter 
lagde sin venstre arm på bordet med højre hånd oven på, 
hvor de midterste tre fingre pegede nedad. 

Der skal naturligvis lidt mere til end en modstanders 
påstand som denne for at dømme spillere for snyderi, 
men det, som appeludvalget lagde vægt på, var dels, at 
den valgte spillemåde giver dårlige odds, og dels at Syd 
på forespørgsel ikke efter udvalgets mening havde nogen 
rimelig forklaring på sit valg af spillemåde. 

Syd fremførte forskellige begrundelser, bl.a. én om, at 
ruderne altid havde siddet skævt fordelt i denne turnering, 
men – og det finder jeg som en acceptabel forklaring på 
hans spillemåde – også, at Vests spørgsmål efter stik 1 
mere end antydede, at Vest ikke havde >D. En spiller, 
der har fået første stik mod en lilleslem og sidder med 
trumf dame, vil sikkert ikke begynde at lege ”20 spørgs-
mål til professoren”, før han spiller ud til stik 2. 

Appelkomiteen havde disse kommentarer: 
1. De afviste postulatet, at ruderne sad skævt ved EM. 
2. De konstaterede, at det at melde og vinde 6> i sig 

selv ville være godt, da slemmen ikke var så let at finde. 
3. De fastslog, at den valgte spillefacon var imod odds, 

men vidste man, at Øst havde tre ruder, var odds 3 til 1 
for at spille >B og knibe Øst for damen. 

4. De havde noteret sig, at Østs frafald til >B var bed-
ste modspil. Med femfarve i ruder vil spilfører altid 
forsøge at lokke med >B fra bordet for at få Øst til at 
stikke med en eventuel >D. 

Interesserede kan læse appelkomiteens redegørelse på 
internetadressen: 
http://www.eurobridge.org/competitions/05Tenerife/ 
Bulletins.htm. Se bulletin #3 fra den 28.juni. 

PIP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portal.vignoble.dk/
http://www.eurobridge.org/competitions/05Tenerife/Bulletins.htm
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”Nordisk” EM på Tenerife 
I skrivende stund nærmer vi os afslutningen af årets EM 
på Tenerife, og der var masser at glæde sig over set med 
nordiske briller. Højdepunkterne var, da Norge satte sig 
på både EM-mixedhold og -par, samt Danmarks indsats i 
åben hold, hvor vi var med helt fremme til det sidste. 

Seks danske hold var tilmeldt, og de fire bedste hold 
fra hver pulje a 7–8 hold gik videre. Vore to juniorhold 
måtte begge tage til takke med jumbopladser, men havde 
flotte resultater undervejs. De gik dermed til en B-Swiss 
for 38 hold – førsteholdet blev nr.21, mens U20-holdet 
igen blev sidst. 

De øvrige fire hold gik videre: Jens Auken (Nicolai 
Kampmann, Søren Christiansen – Martin Schaltz) vandt 
deres pulje, Steen Møller blev nr. 2 med Thomas Vang 
Larsen, Georg Norris – Henrik Norman, mens landshol-
det (Lars og Morten Lund Madsen, Poul Clemmensen –  
H.C. Graversen) og Peter Hecht Johansen (Knut Blakset, 
Lars Blakset – Andreas Marquardsen og Jørgen Hansen – 
Morten Bilde) begge blev nr.3. 

Fra A-Swiss’en gik 27 hold videre – desværre klarede 
Møller kun en 31.-plads og røg ud, mens Jens Auken blev 
nr.7, Hecht nr.11 og landsholdet nr.17. 

I 1/16-finalerne blev det tre flotte sejre: Auken vandt 
69 – 47 over Panahpour (Zia – Robson!), Hecht 60 – 53 
over Lesniewski, og landsholdet slog Pont 75 – 53. 

”Ten little niggerboys …” – i 1/8-finalerne var Auken 
tæt på, men desværre kun tæt på at slå Jacobs med Lauria 
og Versace, Italien. Kampen blev tabt 37 – 56. Bedre gik 
det for Hecht, der vandt 32 – 26 over Kalish, mens lands-
holdet slog Agressor med 64 – 49. 

  I kvartfinalen var landsholdet foran ved halvtid med 
37 – 13 mod Holland, men gik ned i 2.-halvleg og tabte 64 
– 76. Danmark førte med 44 imp med syv spil igen, men 
tabte 64 – 76! Omvendt var Hecht bagud 10 – 34 mod 
Jacobs, men fik hævnet Auken med en sejr på 55 – 38. 

Hecht var i semifinalen og sikker på bronzemedaljer. 
Desværre blev det ikke til mere. 57 – 65 mod Miroglio. 

Men … et imponerende flot resultat. Tillykke! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lars havde to afgørende udspil 

Et par interessante tabsspil 
Du skal se to interessante tabsspil fra landsholdets kamp 
mod Hollands guldvindere, ”Team Orange”. Først det al-
lersidste, der afgjorde kampen til hollandsk fordel: 
 
Ø / N-S 

# D B 3 
¤ E 8 6 5 
> K 10 8 7 5 
< 7 

# E 10 7 4 
¤ 10 9 2 
> 3 2 
< K D B 3 

 # 5 
¤ D B 7 3 
> E D B 9 6 4 
< 10 5 

# K 9 8 6 2 
¤ K 4 
> –  
< E 9 8 6 4 2 

 
VEST NORD ØST SYD 
  Lars  

Lund Madsen 
Bakkeren    Morten  

Lund Madsen
Bertens  

  
    1> 2< 

pas 2 ut pas 3# 
pas 3 ut pas 4# 
D pas pas pas 

 
Udspil: ? 

Dommen var barsk. #E ud og spar igen ville give to 
beter, lille spar ud én bet og alt andet ud: Vundet spil! 

Desværre valgte Lars ruder ud til 10 stik, hvor hollæn-
deren ved det andet bord spillede en lille trumf ud. 4# 
gik alligevel to ned, men det var heldigvis ligegyldigt. 
Slaget var tabt!  

Og forinden var der lige dette spil: 
 

N / Alle 
# 8 7 
¤ E B 10 9 6 3 
> 9 5 
< E B 9 

# 6 4 
¤ D 4 
> 10 8 4 3 2 
< K D 8 3 

 # K D 10 9 5 3 2 
¤ 8 7 2 
> B 
< 6 2 

# E B 
¤ K 5 
> E K D 7 6 
< 10 7 5 4 

 

I lukket rum stod Graversen og Clemmesen i 5¤, hvor 
der med den venlige sits kan vindes slem. Efter 1¤ fra 
Nord og 3# fra Morten kom Syd i 6 ut. Spar ud virker 
”oplagt” og fører til nedgang, ikke? Lars frygtede for-
mentlig #E hos makker i stedet for K-D, så han startede 
venligt for Syd med <K. 12 stik og 13 imp til de orange! 

Jeg opdagede først senere, at udspillet er fløjtende lige-
gyldigt – Syd kan altid vinde slemmen, idet Vest bliver 
skviset i minor. 

Underholdende kamp! 
PIP 
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Hvem er vi? 
Du skal ha’ en kort præsentation af det arbejdende folk 
bag bulletinen ved NM og Danish Bridge Festival: 

 

DAMMEN er synonym 
for Villy Dam, en garvet 
kæmpe på alle fronter i 
det danske bridgeliv. 
Villy har bl.a. begået sig 
som klubleder, under-
viser, landsholdsspiller, 
indehaver af et utal af 
DM-titler, ansat i DBF 
på deltid og bridgeskri-
bent. Han leverer stadig 

en daglig bridgespalte til Jyllands-Posten og er undervis-
ningskonsulent i Danmarks Bridgeforbund. 

Villy har kørekort, men giv agt, før du sætter dig i hans 
bil. Min søn fortæller, at han engang kørte med Villy, der 
var sur over, at de andre dyttede af ham. Forståeligt, for 
Villy kørte i en ensrettet gade – den forkerte vej! 

En anden gang var jeg chauffør fra Vejle til Århus. Vi 
skulle nå frem til frokost i Vanggårdcentret, men havde 
dårligt med tid. Frokosten ville jeg ikke gå glip af, så 
speedometeret viste omkring 175 km/t på de jyske mo-
torveje, da vi blev overhalet af en fartglad bilist. 

Villy: ”Kørte han ikke lidt for stærkt?” 
 

HK (H.K.Sørensen) er en 
glad fætter fra Århus. Sam-
men har vi lavet bulletiner i 
Rottneros.  Forinden spurgte 
Dorte Cilleborg, der skulle 
repræsentere Danmark, HK: 
    „Skal vi spille i fint tøj?“ 

„Smoking,“ lød svaret fra 
HK, „naturligvis, smoking!“ 

Det var ment som en joke, 
men danskerne stillede det år 
op i smoking i hver eneste runde, mens de andre spillede 
i korte bukser og t-shirts! 

HK vandt DM hold i 1999. Hans makker sov over sig i 
en af de sidste kampe, så den blev tabt 0–18, men allige-
vel kom HK i DM-slutspillet. Han mødte Auken i semifi-
nalen og vandt med 7 imp. Tæt kamp! I finalen tabte han 
med 1½ imp til Munksgaard, men ... begge hold blev 
straffet for langsomt spil i sidste sektion.  

Ved det DM benyttede vi Baldis edb-program i ramaet, 
og på baggrund af det tidspunkt, meldinger og tilspil var 
registreret på i computeren, kunne man fordele skylden 
for denne tidsoverskridelse. HK blev straffet med 1 imp, 
og Lars Munksgaard med 3 imp. Og dermed vandt HK 
mesterskabet med … ½ imp. 
Mindre kan vel næppe gøre det? ☺ 

 

Mens vi andre støber kuglerne, er det 
NILLE (Pernille Jakobsen), der står 
for bulletinens opsætning og lay-out.  
 Nille spillede en overgang en mas-
se ok-bridge. Jeg havde ikke konto hos 
ok, så når jeg ville spille på nettet, 
lånte jeg Nilles password og identitet. 
Det medførte mange herlige episoder 
med frække tilbud, når med- og modspillere m/k hen-
vendte sig til mig i den tro, at jeg var Nille. ☺ 

Nille fandt sig i øvrigt en god makker på ok-bridge, 
norske Henning, og de trådte ud af skærmen. Henning 
pakkede sit edb-grej og flyttede til Danmark, hvor han nu 
deler en hel masse andet end skærm og bord med Nille! 

Vi synes også, vi i bulletinstaben skal have et internatio-
nalt islæt, når det nu er ”Danish Bridge Festival”, vi har 
gang i. Det klarer ELS, der står for Els Witteveen, en sød 
og frisk hollandsk pige, som bl.a. hjalp os med bulletinen 
ved Politiken World Pairs. Som så mange andre piger har 
Els drømt om en karriere inden for filmen, men hidtil har 
hun kun studeret Bio-kemi i Smilets By, og det må der 
godt grines af.  ☺ 

What Els? Ja, bridgemæssigt har 
hun drevet det til at vinde damepar 
i Holland, og sammen med Marlene 
Kirstan vandt hun distriktsmester-
skabet i Østjylland. Nu går pigerne 
efter DM-titlerne! 

Els skulle efter sigende kunne 
gøre sig forståelig på dansk med 

hollandsk accent (konsonanterne S, C, H, R og P domine-
rer), men vi har foreløbig kun turdet ansætte hende som 
spil(d)samler. 
 

Som rosinen i pølseenden har vi PIP – et synonym, der 
ikke alene relaterer til Lundbys fornavn. Som spiller har 
han kendt bedre dage, men han tager stadig flere stik end 
topspillerne – altså, når han ser hele fordelingen bagefter! 

Ud over Dansk Bridge bruger Ib tid på 4½ børnebørn 
og en dalmatiner, som børnene ganske passende har døbt 
Plet-Hansen (sommetider Prut-Hansen, gæt selv hvorfor). 
For at motionere og holde vægten i ave, løber de tur i 
skoven et par timer hver dag … den ene af dem, altså. 
Den anden går. Motion har de ellers begge godt af, og der 
er ikke et gram fedt for meget på vovsen! 

Plet-Hansen skulle have 
været med i Vingsted, 
men foretrak at gå på pen-
sion i en kennel i nær-
heden. Ib ligner også en, 
der skal på pension, og 
han er på startlisten i vete-
ranfinalen her i Vingsted. 

Lad os se, om fru Han-
sen kan styre ham! 

PIP 
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