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Knud-Erik Lindegaard med vindertrioen: Anita Jensen – Villy Dam, 
Dorthe Schaltz – Knud-Aage Boesgaard og Ulla Koch – Ulrik Zeeberg 

DBF’s formand bør kunne holdes ansvar-
lig for, at finalerne i Vingsted ikke alene 
er velarrangerede, men også sportsligt kan 
byde på spænding til det sidste. 

    OK, arrangementet er i orden – men 
det med spændingen så vi ikke meget til i 
mixed par. Dorthe Schaltz og Knud-Aage 
Boesgaard strøg til tops efter 10. runde og 
holdt 1.-pladsen turneringen ud! 

   Tillykke med det gode arrangement –
og trods alt også med guldmedaljerne! ☺ 

    I dag tager så vi hul på Danish Open 
– desværre kun med 18 hold – og på DM 
for veteranpar. 

PIP 
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Live Rama fra 
 kl. 14.30 

Programmmet for Rama/Bridgecast i Vingsted 
mandag d. 11. juli er : 

 
Åben hold   
10.00 – 11.40   Island – Finland (1) (kun internet) 
11.55 – 13.35 Island – Finland (2) (kun internet) 

Damehold   
14.30 – 16.10 Danmark – Finland (1) Rama Vingsted 
16.25 – 18.05 Danmark – Finland (2) Rama Vingsted 

Juniorhold   
20.00 – 21.40 Topkamp (1) Rama Vingsted 
21.55 – 23.35 Topkamp (2) Rama Vingsted 

 
Vi viser den afgørende kamp i juniorækken, da denne 
række jo allerede spiller færdig i morgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juniorerne skal straks videre til Italien og spille EM. Vi 
ved, det kommer til at gå strygende for dem. Ramasa-
len finder du i Audioriet i kælderen. Ramakommentatorer 
er Hans Werge, m.fl. 
 

Tips-traveturen 
Har du lyst til en hyggelig travetur på 2½ km i det 
naturskønne område omkring Vingstedcentret, 
kan du købe en ”tipskupon” til 20 kr. i Informati-
onen i lobbyen. 

Der er udlagt poster med quiz-spørgsmål. Af-
kryds svarene undervejs på turen og aflever din 
løsning ved hjemkomsten – dagens vinder løber 
med puljen, der ubeskåret kan anvendes til ind-
køb i DBF’s Forlag (butikken i hallen eller As-
minderød). 

Vinder lørdag: Mårten Gustavsson. 
Vindere søndag: 

Birthe Agersnap og Poul Bo Madsen. 
 

Dagens SUDOKU 
  D    10 K  

9 B  K    8  

  10  7  6   

  9   D   Es

2 D 8   6 9   

 K Es 10  7 8   

 6   Es    8 

8  K   9  7  

10  7 B    6 D 
 

 

Udfyld de tomme felter, så hver vandret række, hver 
lodret række og hver 3 x 3 kasse rummer kortene fra Es 
til 6. 

Løsning i bulletinen i morgen. 
  

SUDOKU løsning fra Bulletin 3 
K B 10 Es 7 6 9 D 8 

D 9 7 K 8 10 B Es 6 

8 Es 6 9 B D 7 K 10

Es D 9 10 K 7 6 8 B 

7 6 8 D 9 B K 10 Es

B 10 K 6 Es 8 D 9 7 

10 8 D B 6 9 Es 7 K 

9 K B 7 10 Es 8 6 D 

6 7 Es 8 D K 10 B 9 
 

Dagens tallerkenret 
i Vingsteds Cafe i dag, mandag er: 
 

Dampet kyllingebryst med champignong à la creme 
og grøn salat 

 
Der er som de andre dage sommerbuffet og småretter.  
 

HUSK OGSÅ at du kan købe håndmadder, sandwiches, 
franskbrød med ost og rullepølse, samt frugt og snacks i 
Bridge Cafeen. 
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Slutspillet? 
I dette spil dukkede en klassiker op: 

 
Spil 16. V / Ø-V 

# 10 8 7 
¤ D B 8 5 3 
> B 7 
< E 8 2 

# E B 5 
¤ K 10 4 
> K 10 4 3 
< D B 5 

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

# 9 4 
¤ E 7 2 
> D 6 2 
< K 9 7 6 3 

    
VEST NORD ØST SYD 
Bjørg 

Houmøller 
Dennis 
Bilde 

Henrik 
Iversen 

Dorte 
Cilleborg 

1ut pas 2¤ pas 
2# pas pas pas 

 
Udspil: ¤D 

Efter overførsel blev kontrakten placeret på Vests 
hånd. 

Første stik gik til ¤E, og det ligner 9 stik med afgivel-
se af to klørstik og et i hver af de røde farver. 

  Modspillet fortsatte med klør til <B og <E, og nu  
kom der skift til trumf. Efter to gange spar trak Bjørg 
¤K, tog en hjertertrumfning og fortsatte med <10 fra 
bordet. Syd var inde på <K, og Vest lagde en snu <D.  

Det var nu tid til optælling for modspillet. Spilfører 
havde tilsyneladende vist 4-3-4-2 eller 3-4-4-2. Syd var 
renset for majorkort, valget stod mellem klør til dobbelt-
renonce eller at åbne ruderfarven. Men her koster det 
aldrig at spille til dobbeltrenonce. Den fjerde ruder er en 
vinder, og modspillet får stadig det ruderstik, der kan 
tages. 

Syds ruderskift kom således ikke ubelejligt for spilfø-
rer, og resultatet blev 10 stik til +11, hvor 9 stik ville 
have givet ÷5 til ØV. 

HK 
 

 
Gode kort på hånden – køb de flotte kort i forhallen 

25 kr. pr. spil – 50 kr. for 2 spil i gaveæske. 

Hjælp til udspil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De glade danmarksmestre 
 
I dette spil blev Knud-Aage Boesgaard hjulpet til det 
sættende udspil af modpartens åbningsmelding og Dorthe 
Schaltz’ indmelding: 

 
Spil 11(75). S / ingen 

# K D 7 
¤ E D 5 
> E 8 7 2 
< 7 6 2 

# 5 3 2 
¤ B 9 
> K D 9 6 5 
< K 8 5 

 # E B 6 
¤ 8 7 6 4 3 2 
> B 10 
< 9 4 

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

    
VEST NORD ØST SYD 
Dorthe 
Schaltz 

Lars 
Mathiesen 

Knud-Aage 
Boesgaard 

Annette 
Apitz 

   pas 
pas 1< pas 1# 
2> 2ut pas 3ut 
pas pas pas   

 
Udspil: >B 

Ved de fleste andre borde åbnede Nord enten med 1ut 
eller 1>. Her kom der så ingen indmelding fra Vest, og 
ruderudspil var næsten en umulighed. 

Men her viste Nord en jævn hånd med 14 – 17 hp, og 
vi ser et eksempel på, hvor vigtigt det er at hjælpe mak-
ker til det rigtige udspil. 

Klørknibningen gik galt, og ØV tog 6 stik og scorede 
100, som omsat til matchpoint gav vinderparret +12.    

HK 
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Kend dine odds 
I dette spil fra den indledende runde i lørdagens mixed 
par gjaldt det for modspillet om at give spilfører chancen 
for at gøre galt (og her svigtede mange) – og for spilfører 
om at kende sine bridgeodds: 
 
Spil 22. Ø / ØV 
 

# 974 
¤ 542 
> K954 
< B107 

# E653 
¤ K97 
> D108762 
< - 

 # D2 
¤ E3 
> E 
< ED985432  

# KB108 
¤ DB1086 
> B3 
< K6  

    

VEST NORD ØST SYD 
Winni 

Simonsen 
Steen 

Møller 
Flemming 
Jørgensen 

Charlotte 
Koch-P. 

  1< 1¤ 
D 2¤ 3ut pas 

pas pas   
 
Udspil: ¤D. 

Der var mange veje til 3ut – dette er en af dem. Her 
stak Øst med ¤E og trak <E, hvor Nord glimrende lagde 
<10 for at give Øst et gæt. 

Med <10 gav Møller spilfører chancen for at gøre galt 

 
Kjeld Winther Thomsen var lidt flov over slemmen 
 

Skal spilfører nu fortsætte med <D eller <2? 
Man skal overveje, om <10 er fra <K-10, <B-10 eller 

(som her) fra <B-10-7. 
Bedste chance er ”naturligvis” at spille på, at kongen 

sidder anden hos en af modstanderne – den kan jo klares 
på begge hænder, hvorimod <B-10 blanke kun kan fore- 
komme hos Nord. Og dertil kommer, at Nords tilspil af 
<10 er ”begrænset valg” … 

Aktuelt valgte Øst at spille <D og gik sine fire beter! 
Bemærk, at 6< er oplagt, idet man selvfølgelig stadig 

skal gøre rigtigt i klør. Syd spiller typisk ¤D ud til ¤E og 
fortsætter efter <E og en lille klør til <K med ¤B. Han 
vil senere blive fanget i en majorskvis. 

Kun én spiller meldte og vandt 6< som angivet, nem-
lig Kjeld Winther Thomsen. Men han virkede faktisk lidt 
flov over at score på det spil – slemmen er ikke just med 
odds. 

PIP 
 

 
Støt vores sponsorer, de støtter dig: 
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Var Sabine skviset? 
At en meldt og vundet storeslem giver langt over middel, 
har måske undgået Villy Dams opmærksomhed, da han 
satte kontrakten i den chancerige, men ikke oplagte 7ut i 
stedet for at lade makker spille den lette 7 ¤.  

Her er spillet fra sidste runde i semifinalen for mixed 
par: 

 
Spil 13. N / Alle 
 

# B 10 8 4 
¤ 3 
> 8 7 4 3 
< 10 9 7 5 

# E D 2 
¤ E K 4 2 
> D 6 5 
< K 8 3 

 # 9 
¤ D B 9 8 5 
> E K B 
< E D 6 4 

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

    
VEST NORD ØST SYD 
Villy 
Dam 

Sabine 
Auken 

Anita  
Jensen 

Jens  
Auken 

- pas 1¤ pas 
2ut1 pas 3<2 pas 
3¤3 pas 3#4 pas 
4<4 pas 4ut5 pas 
5>6 pas 5ut7 pas 
7ut pas pas pas 

 
1) Udgangskrav med hjerter. 
2) Naturligt, tillæg. 
3) Ventemelding uden rudercuebid. 
4) Cuebid. 
5) RKCB/1430. 
6) 3 esser af 5. 
7) Generel storeslemsinvit – garanterer alle esser. 
 

Udspil: ¤ 3. 
 

7 ut vinder, hvis modpartens klør sidder 3–3, eller hvis 
#K er hos Syd.  

Men Sabine Auken forsøgte elegant at få spilfører på 
afveje. Tag lige et kig på sparfarven i Nord. Hvordan får 
man spilfører væk fra den vindende plan? 

Da hjerterne blev trukket, lagde Sabine i rækkefølge 
#4, #10 og #B.  

I tokortssituationen med #ED hjemme vidste Villy 
Dam, at Nord havde <10 og en spar. Var det #K? 

Villy vidste naturligvis, at Sabine var dygtig nok til at 
sløre, så han besluttede sig alligevel for at knibe. Vundet 
spil, men stor cadeau til Sabine. 

I regnskabet gav 7 ut +50 til ØV, mens 7 ¤ gav +23. 
HK 

  
 

 
   

Nu er danskerne også BLÅ 
I lørdagens bulletin fortalte vi om de letgenkendelige 
islændinge, der alle går i blåt.  

 En af vore flittige hjælpere må have en fjern slægtning 
i Island, eller også har han bare et udtalt rengøringsgen. 
Da han skulle skifte farvepatron på kopimaskinen blev 
den levende i hænderne på ham og forvandlede sig til en 
stor blå sky. 

Han er nu vældig god til at vaske gulv! (Vi har lovet 
ikke at afsløre hans navn, for han kan ikke tage flere 
kunder i denne uge). Fotoet er taget med en mobiltelefon 
af en kvik supporter. 
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Junior-NM 
 

Juniorturneringen blev søndag genoptaget med to kampe, 
og vi valgte i runde 7 første halvleg at sætte fokus på 
Danmark (U20) mod Sverige.  

Det blev en kamp med meget få udsving. Her er et del-
sving efter et lidt for aggressivt udspil: 

 
Spil 2. Ø / NS 

# K 5 
¤ 9 7 5 
> D B 8 4 3 
< K 7 4 

# D 7 4 
¤ E B 6 4 3 
> 9 6 
< E 10 2 

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

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

VEST NORD ØST SYD 
 Sara 

Sivelind 
Maria Dam 
Mortensen 

Cecilia 
Rimstedt 

Niclas 
Raulund Ege 

    pas 1< 
1¤ 2> 2¤ 3> 
pas pas 3¤ pas 
pas pas     

 
Udspil: <K   

Der er mange måder, hvorpå kontrakten kan sættes. 
>D ser fornuftigt ud i udspil, og efter to ruderstik kan 
modspillet gå efter en spartrumfning eller få spillet klør 
gennem esset. Men <K solgte klørstikket, og tempoet 
blev tabt. #B blev knebet ud, og der blev to tabere i ruder 
og to i spar. 140 til Sverige. 

Ved det andet bord var kontrakten den samme, men 
modspillet startede med >D, og her scorede Sverige 50 
for et undertræk. 5 imp til svenskerne. 

Sara tog ni stik i 3¤ – Niclas gjorde det bagefter i 3ut 
 
 

Allerede i næste spil kom halvlegens største sving: 
 
Spil 3. S / Ingen 

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

# D 6 3 
¤ 6 4 
> 10 8 5 4 2 
< 10 7 6 

 # B 10 9 4 
¤ E K 8 5 3 
> - 
< K 5 4 2 

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

VEST NORD ØST SYD 
 Sara 

Sivelind 
Maria Dam 
Mortensen 

Cecilia 
Rimstedt 

Niclas 
Raulund Ege 

    - 1< 
pas 1# pas 2> 
pas 3> pas 3ut 
pas pas pas   

 
Udspil: ¤6 

Cecilia Rimstedt dykkede flot udspillet, og på denne 
måde blev der lagt stort pres på spilfører. Men et kig på 
fordelingen viser, at der alligevel er 9 stik ved at knibe i 
klør. Blot skal man huske af beholde en forbindelse 
mellem hænderne. 

Det blev alligevel spændende: I stik to tog >D stik og 
derefter >E, og så valgte Niclas at spille ¤B. Det tog 
ikke lang tid for Øst at tage 4 stik i hjerter.   

Fortsættelsen var #B, der gik til #K. Syd fortsatte 
med >8 til >K, og her forsvandt forbindelsen til klør-
stikket, men nu følte Øst en truende skvis og blankede 
<K, så der alligevel blev to klørstik. 400 til NS. 

Ved det andet bord spillede Sverige 5> med 10 stik, 
og dermed tjente Danmark 10 imp. 

Halvlegen endte med dansk føring på 15 – 11, og hele 
kampen sluttede med dansk sejr på 35 – 28, som omsat til 
kamppoint blev 16 – 14. 

HK 
 
 

Stillingen i juniorrækken 
 
 

Resultater efter 7. runde 
 

    1    2    3     4     5     6    Korr.  Sum  Plac. 
 1  Sverige     20 25  25  23  23    142 1   
 2  Færøerne  10   24  10  14  11    89 4   
 3  Island   1 6   5  1  3    42 6   
 4  Finland   5 20 25    6  13    81 5   
 5  Norge   7 16 25  24    16    138 2   
 6  Danmark  7 19 25  17  14      125 3    
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Hvem er den mand? 
Hvem er den mand, der … 

… gjorde ideen om en dansk bridgefestival til virkelig-
hed? 

… er over alt i Vingstedcentret, men som man allige-
vel aldrig kan finde, når man skal bruge ham? 

… styrer festival-skuden med hård hånd, personale- og 
arrangementsmæssigt? 

… i juni modtog DBF’s æresnål i guld for fortjenstfuld 
indsats for forbundet på alle niveauer lige fra klub og 
distrikt til kreds, forbund og repræsentantskab? 
 
For et par år siden tog jeg turen til Skövde sammen med 
Knud-Erik Lindegaard. Han var mildt sagt skeptisk over 
for ideen om, at vi i Danmark skulle påtage os arrange-
mentet af en bridgefestival efter svensk og norsk mønster. 
Mildt sagt, ja – mit indtryk var nemlig, at Knud-Erik var 
indædt modstander af ideen. 

Der er et stykke vej at køre til Skövde, så der var tid til 
at gennemdrøfte alle de tænkelige og utænkelige proble-
mer, der kunne være forbundet med arrangementet af en 
bridgefestival. 

Men der er lige så langt fra Sønderborg til Skövde som 
omvendt, og på hjemturen havde piben fået en anden lyd. 
Knud-Erik havde sat sig i hovedet, at ”So ein Ding müs-
sen wir auch haben!” 

 
Lad os springe den mellemliggende fase over, hvor der 
blev planlagt til den store guldmedalje (rettere 4 stk.). Vi 
er nu i Vingsted, Nordisk Mesterskab er blevet koblet på 
og har passeret halvvejsmærket, og den første af de fire 
DM-finaler er overstået – med succes! 

Efter en hektisk start er der faldet ro over Knud-Erik – 
endda så meget, at der blev tid til en fem minutters snak 
om, hvordan arrangementet efter hans mening var kom-
met fra start. 

 
Er du tilfreds med starten, Knud-Erik? 

Så du ikke TV-Syd lørdag aften? Ellers regner jeg 
med, at vi får lov til at lave et link til indslaget på DBF’s 
hjemmeside, www.bridge.dk 

Dér fik du svaret! Som det blev sagt, var selv 30 gra-
ders varme ikke i stand til at lokke deltagerne i festivalen 
ud i sommervejret! Og især var det en særlig glæde for 
mig at se starten af mixedfinalen, hvor deltagerfeltet for 
første gang nogensinde var oppe på 120 par. 

Jeg var også lidt nervøs for opbakningen til de løbende 
guld-, sølv- og bronzeturneringer, men tilmeldingerne har 
været tilfredsstillende. 

 Der har været små kiks i opstarten, men en veloplagt 
stab af frivillige har løst problemerne bedst muligt, så jeg 
er absolut tilfreds og glad for resultatet indtil nu. 

 
Der var på forhånd lidt murren i krogene mht. valget af 
kun to spil pr. runde mod de traditionelle tre, og der var 
også kritik af spisetiderne. 

Vi har valgt tospilsrunder for at få et så stort felt i fina-
len som muligt, hvor alle naturligvis skal møde alle, men 
som med alt andet her i Vingsted håber vi efterfølgende, 
at spillerne vil deltage i en evaluering af arrangementet. 
Alle gode forslag og ideer modtages med tak! 

 
Knud-Erik kan også finde tid til at hjælpe et par søde 

piger med opkoblingen til internettet 
 

Spisetiderne? Samarbejdet mellem vores egen bridgecafé 
og restauranten i centeret fungerer upåklageligt, og for 
deltagerne indebærer det bl.a, at der kan vælges mellem 
kold og varm mad. Priserne er rimelige, og man får en 
god og hyggelig betjening begge steder. 
 
Hvorfor blev der ikke spillet med Bridgemate fra start? 
Dette scoresystem er fuldt gennemtestet og blev senest 
med succes benyttet ved EM på Tenerife. Og det bruges 
jo i NM. 

Indrømmet! Det var måske en fejlvurdering, men der 
er trods alt så meget nyt i forvejen dette første år, så det 
var af hensyn til deltagerne, at vi valgte at vente. Fra og 
med torsdag står Bridgemate dog på bordene, og systemet 
er med garanti med fra start næste år. 

 
Lidt malurt i bægeret: Den skuffende tilmelding til hold-
turneringen? 

Ja, vi har været for dårlige til at ”sælge” Danish Open, 
men det vil vi også råde bod på næste år. Vi nåede kun op 
på 18 hold, og det er en bet, der gør ondt. 

Men deltagerne får alligevel en god turnering. Mandag 
og tirsdag spilles alle-mod-alle, hvor de 12 bedste hold 
går direkte til en cupturnering, mens endnu 6 hold findes 
onsdag i en opsamlingsturnering for deltagerne i veteran-
par og NM samt de 6 udslagne hold. Onsdag aften spilles 
cupturneringen (8 kampe, 16 hold), torsdag er der kvart-
finaler med semifinaler om aftenen, og endelig afvikles 
finalen og kampen om 3.-/4.-pladsen fredag. 

 
Papiret slap op, Knud-Erik. Tak for snakken! 

PIP 
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Berlingske Cup 
Med Berlingske Tidende som mediesponsor for Danish 
Bridge Festival var det naturligt, at avisen arrangerede en 
turnering for læserne. Ideen blev godt modtaget, og vi 
endte med et flot deltagertal på 32 par – overvejende fra 
Berlingske Tidendes kerneområde i København og Nord-
sjælland, men også en del par fra andre dele af landet 
fandt vej til det pragtfulde Munkebjerg Hotel, hvor alle 
Berlingskes gæster boede. 

42 spillere troppede op fredag aften, hvor det var frivil-
ligt, om man ville deltage i en hyggeturnering eller på 
casinoet. Som forventet sad alle 42 parat til bridge kl. 20 
– bridgespillere går ind for deres sport! En lille casinotur 
bagefter gav gode resultater, idet alle meldte om gevinst. 
Konklusion: Enten er læserne meget dygtige til roulette 
og blackjack, eller også vil de ikke indrømme, hvis de er 
blevet flået af de kønne dealere! 

På trods af 20 km fra hotellet til Vingsted, og på trods 
af at Vingstedcentrets haller ikke helt kan måle sig med 
Munkebjergs store konferencelokale, var alle begejstrede 
for at spille her i centret. Synet af det tomme lokale med 
200 bridgeborde var imponerende. Deltagerne kunne 
fornemme, at de var en del af den store bridgefestival, 
selv om vores 16 borde i det bageste hjørne ikke fyldte 
meget! 

Finalerunden søndag formiddag blev et tæt opløb i 
begge rækker. Præmietagerne: 

 
A-rækken 
1. Lone og Mogens Andersen  259 
2. Jesper Bøge/Peder Langvad  255 
3. Janne og Henrik Schledermann  251 

 
B-rækken 
1. Irma Toft Jensen/Hans Søndergaard Jensen  276 
2. Joe Hegnelt/Lise Mikkelsen  275 
3. Lea og Ib Flarup  270 
 
I dette spil var der 15 stik fra top, men det var ikke let at 
komme i storeslem: 

 
Spil 2. Giver: Øst. Zone: N-S. 

# E 
¤ 9 8 6 
> K D 8 6 5 3 
< E K D 

# 8 5 2 
¤ D 3 
> 10 9 7 4 
< 10 9 8 4 

 # 10 7 6 4 3 
¤ B 10 4 2 
> 2 
< B 7 5 

# K D B 9 
¤ E K 7 5 
> E B 
< 6 3 2 

    
VEST NORD ØST SYD 

 - - pas 1# 
pas 2> pas 2# 
pas 4ut pas 5¤ 
pas 5ut pas 6¤ 
pas 7ut a.p.   

 
Et enkelt par havde en meldemisforståelse og stoppede i 
2>, en del andre havde kun ambitioner til udgang, men 
hovedparten af feltet meldte 6ut. Pudsigt nok var det kun 
nr. 1 og 2 i A-rækken, der fandt topkontrakten 7ut. Det 
viste meldeforløb er med Jesper Bøge/Peder Langvad 
som Nord-Syd. Syd ville ikke springe til 3ut med tre små 
klør og valgte i stedet en reversmelding i 2#. Nord gik 
direkte i 4-es Blackwood, og over for makkers to esser og 
to konger satsede Nord på seks ruderstik og gravede dybt 
i boksen – hvo intet vover intet vinder! Lone og Mogens 
Andersen havde et tilsvarende meldeforløb. 

Tak for nu fra Berlingske Cup – efter stemningen at 
dømme vender vi talstærkt tilbage næste år! 

Lars Blakset 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSK banketten! 
Deltag i NM’s festmiddag og præmieoverrækkel-
se. Køb en billet i DBF’s information for kr. 400. 
3 retters menu inkl. ½ flaske vin.  

Se Mikkel Severins tryllekunst, og nyd samvæ-
ret med makker og holdkammerater til god mad,  
musik og dans. 
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Team IUM vandt bridge/golf-turneringen 

Festivalens turnering i bridge/golf kombineret blev en 
gyser, der først blev afgjort i sidste runde på golfbanen. 

Erik Brok – Otto Dahl havde en mindre vellykket an-
den bridgesektion. Parret beholdt ganske vist sin føring, 
men forspringet blev reduceret så meget, at de skulle 
overgå sig selv i sidste runde for at holde sejren helt i 
mål. 

Sidste golfrunde havde høj kvalitet. Der blev spillet 
greensome, og ”Team IUM”, bestående af far og søn, 
Simon og Daniel Ortmann, supplerede hinanden så for-
billedligt, at de gik deres runde i 77 slag. Det viste sig at 
sikre sejren, og Brok – Dahl blev yderligere overhalet af 
Niels Christian Hammelev – Stig Andersen og Ole Dra-
genberg – Peter Jensen. 

Der blev uddelt præmier for såvel det samlede resultat 
som til de bedste i hver enkelt disciplin i gården på Gytte-
gård, der havde budt på en flot kulisse for spillet fulgt af 
en meget lækker buffet. Stemningen var fin, og mange 
forsikrede, at bliver der golf/bridge igen i kommende 
festivaler, vil de også være på plads. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resultater: 
 
 
Golf individuelt: 
 
1. Daniel Ortmann 78 
2. Niels Chr. Hammelev 81  
3. Peter Jensen 82  
4. Caroline Zintio 84 

 

Bridge og golf, samlet: 

1 Team IUM (Daniel og Simon Ortmann) 4066,85 
2 Stig Andersen – Niels Chr. Hammelev 3881,25 
3 Peter Jensen – Ole Dragenberg 3769,25 
4 Erik Brok – Otto Dahl 3613,25 
5 Carsten Johansen – Gerhard Kley 3390,25 
 

Svend Novrup 
 

Nr. 1: Daniel og Simon Ortmann

De fire topplacerede par i den samlede stilling, fra venstre vinderne, far og søn, Daniel og Simon Ortmann,  
Otto Dahl og Erik Brok, Peter Jensen og Ole Dragenberg, Niels Christian Hammelev og Stig Andersen 
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Resultater 
Mixed par DM A-finalen: 

 
 Dorthe Schaltz, Bridgeklubben Mouton   
 Knud-Aage Boesgaard, Storeslemmen  

  245 1   

 Anita Jensen, Odense Bridgeklub   
 Villy Dam, Klør 10, Vejle  

  227 2   

 Ulla Koch, One-eyed Jacks   
 Ulrik Zeeberg, One-eyed Jacks  

  215 3   

 Jens Auken, One-eyed Jacks   
 Sabine Auken, One-eyed Jacks  

  172 4   

 Bjørg Houmøller, Young Sharks   
 Henrik Iversen, One-eyed Jacks  

  161 5   

 
Sølvturneringen: 

 
1  Bogi Simonsen - Allan Dal      789,9                                                       
2  Sue Backstrøm - Lasse Utter            788,1                                                  
3  Jussi Tamminen - Riku Erkkila               767,5                                             
4  Sussie Rasmussen - Ingelise Andreasen 763,1 
5  Bodil Vestergaard - Bente Dirksen   758,0 

 

Park Inn Cup   
 
1 Omar Olgeirsson - Isak Ørn Sigurdsson  462                                       
2 Sveinn R. Eiriksson - Gudlaugur Sveinsson   459                                       
3 Morten Eriksen - Martin Christoffersen  443 
4 Sam Inge Høyland - Sven-Olai Høyland  439

Mixed par B1-finalen: 
 

 Anders Hagen, Blakset-Klubberne  
 Maria Rahelt, One-eyed Jacks  

246 1   

 Pia Knak Jacobsen, Hornbæk Bridgeklub  
 Steen Jacobsen, Hornbæk Bridgeklub  

225 2   

 Henrik Aasøe, Klør 10, Vejle  
 Jette Thaysen, Klør 10, Vejle  

159 3   

 Christina Mortensen, Young Sharks  
 Michael Askgaard, One-eyed Jacks  

154 4   

 Christian Rex, Odense Bridgeklub  
 Helle Rasmussen, Odense Bridgeklub  

137 5   

 
Mixed par B2-finalen: 

 
 Lill Beck-Thomsen, Blakset-Klubberne  
 Peter Zeeberg, One-eyed Jacks  

197 1   

 Benny Marquart, Århus BK  
 Lise Mikkelsen, Bridgeklubben Bellevue  

174 2   

 Kirsten Reimann, Lille Klør  
 Palle Reimann, Spar K, Esbjerg  

165 3   

 Inger Bendt, Bridgeklubben Bellevue  
 Peter L M Sørensen, Århus BK  

161 4   

 Kirsten Møller Rasmussen, Bridgeklubben af 
1945, Kolding  
 Mogens Rerup, Haderslev Bridgeklub  

150 5   

 

 
Programmet for mandag 10. juli: 

10.30  -  13.15  Parturnering 3  Hal 2 

10.00  -  22.00  DM veteranpar 1. del  Hal 1 

12.00  -  ca. 12.25 Captains Meeting Hal 1 

12.30  -  22.10  Danish Open 1  Hal 1-2 

15.30  -  22.15  Sølvturnering 3 (IMP) Hal 2 
 NM:     

10.00  -  11.40 Kamp 6 Centersal⁄lok. 4-5 
  Kamp 8 - junior Centersal⁄lok. 4-5 
11.55  -  13.35 Kamp 6 Centersal⁄lok. 4-5 
  Kamp 8 - junior Centersal⁄lok. 4-5 
13.35  -  14.30 Frokost Restaurant 
14.30  -  16.10 Kamp 7 Centersal⁄lok. 4-5 
  Kamp 9 - junior Centersal⁄lok. 4-5 
16.25  -  18.05 Kamp 7 Centersal⁄lok. 4-5 
  Kamp 9 - junior Centersal⁄lok. 4-5 
18.30  -  20.00 Middag Restaurant 
20.00  -  21.40 Kamp 8 Centersal⁄lok. 4-5 
  Kamp 10 - junior Centersal⁄lok. 4-5 
21.55  -  23.35 Kamp 8 Centersal⁄lok. 4-5 

  Kamp 10 - junior Centersal⁄lok. 4-5 
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