Dansk EM guld i damerækken – en mere end godkendt indsats!
Åben EM for hold er ved at være slut, og det er tid til at gøre status for landsholdsparrene.
Seks par (Allan Cohen – John Norris, H.C. Graversen – Poul Clemmensen, Signe Buus Thomsen – Bjørg
Houmøller, Christina Lund Madsen – Fie Houlberg, Stense Farholt − Tina Ege og Helle Rasmussen − Lone
Bilde) var sendt af sted med tilskud fra DBf.
Alle par er blevet bedt om at lave en evaluering af indsatsen op til og under turneringen, og jeg vil følge op på
konklusionerne fra både Neighbour Challenge, NM og EM i en senere landsholdsblog, når alle evalueringer er
kommet ind fra spillerne.
Det altoverskyggende resultat er selvfølgelig damernes suveræne sejr ved EM, hvor Stense Farholt, Tina Ege,
Helle Rasmussen og Lone Bilde tromlede gennem turneringen og tog sidste stik og guldet hjem med en sejr over
Lynn Baker fra USA. Stærkt gået af vores suveræne damer med 3 sejre i K/O-fasen (kvartfinalen over Holland
med 8 IMP, semifinalen over Kina med 25 IMP og finalen over Lynn Baker med igen 8 IMP). En disciplin vi
ellers tidligere haft udfordringer med på diverse landshold.
Andre danske spillere gjorde også en fin indsats i damerækken. Nadia Bekkouche – Maria Rahelt spillede med 4
nordmænd og gik videre til knock-out-fasen, men røg ud i kvartfinalen mod et hollandsk hold.
Det sidste danske hold med Signe Buus Thomsen – Bjørg Houmøller og Christina Lund Madsen – Fie Houlberg
måtte tage til takke med den kedelige niendeplads lige uden for velsignede 8 hold, der gik videre til K/Okampene. En elendig start på turneringen var så dårlig, at selv ikke et snit på næsten 18 KP per kamp over de
sidste seks kampe var nok til at kvalificere sig.
I Åben række var der længere mellem snapsene. Team JASS (Stig Werdelin – Sigurd Lauge Pedersen og Allan
Cohen – John Norris) var tættest på kvalifikation, men havde 7.06 KP op til den forjættende plads nr. 16.
Team Pharmaservice (H.C. Graversen – Poul Clemmensen og Freddi Brøndum – Kasper Konow) havde sværere
ved at få spillet til at køre og endte som nr 84 af 120 hold med 30 KP op til nr 16. En placering spillerne ikke er
tilfredse med, men spillet kom aldrig til at fungere for nogle af de to par.
Flotte individuelle resultater for parrene
Stense og Tina vandt desuden meget flot butleren i den indledende runde med 1,25 IMP per spil over 100 spil og
har virkelig rejst sig efter et NM, hvor spillet ikke fungerede på samme måde som til Åbent EM. Deres indsats
bekræfter, at vi kan klare os, når vi mentalt er klar. Et vigtigt spørgsmål at få afklaret for dette par er, hvilke
forskelle der var mellem NM og EM; det gælder hvad enten vi ser på selve spillet eller på den mentale side af
sagen. Denne lærdom kan forhåbentligt komme både parret og andre par i landsholdssammenhæng til gode i
vores fremtidige arbejde.
Der var dog også andre gode resultater for vores damepar. Signe Buus Thomsen – Bjørg Houmøller fortsatte
den gode indsats fra NM og blev nr. 2 i den samlede butler med et snit på 1,23 IMP over 100 spil og blev nr. 7 i
parturneringen. Et resultat de dog langt fra var tilfredse med efter turneringen, men dte bekræfter den
selvkritiske indstilling parret har til egen indsats, som på sigt vil være med til at drive dem frem mod
verdenseliten.

Nadia Bekkouche – Maria Rahelt fulgte en god indsats ved NM op og gjorde det ligeledes flot med et snit på
0,86 IMP per spil over 70 spil. Vi må håbe, at de melder sig under landsholdsfanerne igen, for så har vi fem
stærke par at vælge imellem.
Christina Lund Madsen – Fie Houlberg havde for en gangs skyld en mindre god turnering og sluttede på -0,48
IMP per spil over 100 spil.
Allan Cohen – John Norris havde et snit på 0,65 IMP per spil over 100 spil og kan være tilfredse med spillet, om
end holdet manglede de sidste kamppoint.
H.C. Graversen – Poul Clemmensen havde et snit på -0,48 IMP per sil over 100 spil, hvilket er langt under det,
de kan præstere. Her bliver opgaven sammen at finde ud af, hvordan vi kan skabe forberedelser, så de gentager
indsatsen fra World Bridge Games i Wroclaw frem for den mere pauvre indsats under denne turnering.
I kan se den samlede butler for alle tre rækker (Åben, dame og senior) og for andre danske spillere som Dennis
Bilde, Tom Nørgaard –Jan Pedersen eller Marlene – Jens Ove Henneberg på
http://championships.eurobridge.org/EOC2017/Bulletins/Bul_11.pdf
Træning lønner sig
Indsatsen bekræfter, at de der træner, også får resultater, for begge vindende par er uden tvivl blandt de mest
flittige, når det kommer til at melde- og spilletræne på nettet, og resultaterne er i det perspektiv særdeles
velfortjente. Træning virker, som Jan Nielsen ville skrive på BBO eller Facebook.
Det giver dog også stof til eftertanke, for hvorfor er der så stor forskel på et pars performance ved NM i starten
af juni og ved EM to uger senere, som der f.eks. har været for Tina – Stense?
Hvorfor har spillet virket ved EM og ikke ved NM? Hvad har parret gjort anderledes? Hvordan har de fået fulgt
op på og afsluttet NM inden EM, så hovedet mentalt er, hvor det skal være? Hvad kan andre par og hold lære af
denne erkendelse, og kan vi udlede noget generelt af lærdommen? Det er nogle af de spørgsmål jeg vil komme
ind på i en senere blog om evalueringen af landsholdene.
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