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REDAKTØRENS 

HJØRNE

ERIK 
WIED
Redaktør

FORSIDEN 
Kim Schultz, Bodil Beier, Lene  
Andersen og Gertrud Knudsen  
var blandt deltagerne på  
begynderfestivalen i Svendborg.

Medaljeregn over landet

Dette nummer er udvidet med otte sider for at skaffe plads til alle de medaljer, 
som landets fremmeste kortkunstnere henter hjem til vores lille kongerige. 
Allerede før sommerferien kunne vi fortælle om seniorernes bronzemedaljer 
ved VM i Italien. Siden er det blevet til guld i åben række ved NM og sølv til 
seniorerne ved EM. Og sørme om ikke juniorerne fulgte op ved at snuppe 
bronzemakronerne ved EM i juli. Du kan læse mere om alle tre bedrifter inde  
i bladet på side 16, 32 og 38.

Med på det talentfulde juniorhold var Christian Lahrmann, som bogstaveligt  
talt satte trumf på ved at vinde det 
åbne VM for U21-hold som kaptajn 
for et internationalt mandskab et 
par uger efter EM-bronzen. Der var 
desværre ikke flere sider til rådighed 
i bladet, men til gengæld bringer vi 
et billede af unge Lahrmann (som 
den eneste iført shorts) på skamlens 
højeste trin. Med på holdet var spillere fra Sverige, Norge og Frankrig. Inden 
holdtriumfen havde Lahrmann vundet bronze i det åbne VM for U21-par 
sammen med franske Leo Rombaut, som også tog stik på guldholdet.

Internationale medaljer kan vi andre kun drømme om. Til gengæld kunne  
jeg godt tænke mig at hænge metal om halsen på hver og en, som deltog  
i festivalen i Svendborg – de frivillige, kollegerne og naturligvis alle spillerne. 
Når så mange glade og positive spillere samles ét sted, bliver det tydeligt,  
hvad bridge kan: Skabe sammenhold, give oplevelser og levere mentale  
udfordringer. Læs mere om festivalens DM’er på side 4 og se billeder fra alt  
det andet, som foregik i Svendborg, på side 12.

Festivalen er først og fremmest en breddebegivenhed. Og i den forbindelse 
vil jeg gerne reklamere for Breddepokalen – en pokalturnering for spillere 
med handicap over 25 (gennemsnit for holdet). Du kan læse mere på side 24. 
Breddepokalen havde premiere i den netop afsluttede sæson, og slutspillet 
finder sted i den første septemberweekend. Den begivenhed kan du i øvrigt 
læse mere om i næste nummer af Dansk Bridge.

God læselyst!
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Efter to coronaaflysninger var det endelig 
tid til festival igen i juli 2022. Tre års pause 
viste sig at have en pris, da tilslutningen 
ikke var helt på højde med 2019. Ikke desto 
mindre blev festivalen vellykket, og en række 
danmarksmestre blev kåret.

Her kan du læse mere om festivalens  
mesterskaber, mens du kan se billeder fra 
mange af de øvrige begivenheder på side 12.

Teenager vandt sølv
Indenfor i den store idrætshal, hvor DM  
for mixed par fandt sted, var stemningen, 
som den plejer. Intens og koncentreret.  
Før de sidste tre spil lå fem par inden for  
14 point. En top i et spil er 19 point værd, 
mens en bund straffes med minus 19, så  
intet var afgjort. På førstepladsen lå Lars 
Peter Damgaard og Lida Hulgaard fra  
Aarhus. 82 år er Lida Hulgaard blevet  
og har et generalieblad, der rummer  
adskillige danske og nordiske mesterskaber. 
Spørgsmålet var kun, om hendes betydeligt 
mindre rutinerede makker kunne holde til 
presset. På andenpladsen lå Helle Rasmussen 
– Jan Pedersen, mens Rikke Skov Mønsted – 
Nils Mønsted var nummer tre.

Men sidste runde vendte op og ned på  
det meste. I toppen scorede kun Helle 
Rasmussen – Jan Pedersen plus, hvilket var 
nok til guldet. Men fra syvendepladsen  
katapulterede Camilla Bo Krefeld (mor) 

– Nikolaj Krefeld Hammelev (søn) sig op  
på en andenplads med en runde på +48, 
hvilket gik ud over danmarksmestrene 
fra 2002, Winni Simonsen og Flemming 
Jørgensen fra Vejle. Og når jeg kan nævne 
Lida Hulgaards alder, er det vel også på 
sin plads at fremhæve, at Nikolaj Krefeld 
Hammelev blot er 13 år. Imponerende. 
Bronzemedaljerne gik til Tatyana 
Trendafilova – Kjeld Hansen, som det  
meste af weekenden lå helt fremme og  
også førte en overgang.

Et spil fra vinderhånd:

S / Ingen
♠
♥
♦
♣

K D 8 5
E 8
8 4
K B T 6 3

♠
♥
♦
♣

9 2
T 9 3
K B T 9 7 6
9 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

E B 7 3
D B 7
2
E 8 7 5 4

♠
♥
♦
♣

T 6 4
K 6 5 4 2
E D 5 3
D

VEST NORD ØST SYD

Peter 
Schaltz

Helle 
Rasmussen

Dorthe 
Schaltz

Jan 
Pedersen

pas
pas
a.p.

1♠
3♣

pas
pas

1♥
2♠
3ut

Kun fem af de 20 borde fandt de 24 hp på 
NS gode nok til at komme i 3ut. Og her var 
modstanderne tilmed de forsvarende mestre, 
Dorthe og Peter Schaltz.
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BRIDGEFESTIVAL

DM-finaler bød 
på overraskelser

PALLE REIMANN
Forfatter og forlægger

(Fotos: Palle Reimann,  
Charles og Erik Wied)
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V / Ingen
♠
♥
♦
♣

K 8 5
E B T 9 2
E T
T 7 4

♠
♥
♦
♣

D B 3
K 7 4
D 4
B 6 5 3 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

T 9 4 2
8 6 5 3
B 9
D 9 8

♠
♥
♦
♣

E 7 6
D
K 8 7 6 5 3 2
E K

VEST NORD ØST SYD

Peter 
Schaltz

Camilla Bo 
Krefeld

Dorthe 
Schaltz

Nikolaj 
Hammelev

pas
pas
pas
Pas
a.p.

1♥
2ut
4♥
5♥

pas
pas
pas
pas

2♦
4♦
4ut
6♦

Syds 4♦ viste sleminteresse, men ikke 
mere end at Syd var klar med en pas, hvis 
Nord tændte for den kolde bruser med 4ut. 
4ut ville i denne situation ikke spørge om 
esser, men være en afmelding. Men trods 
minimum var Nord glad for sine topværdier 
og afgav et cuebid i 4♥, og så var Nikolaj 
Hammelev ikke til at stoppe, før toget nåede 
slem. Kun fire andre par meldte den gode 
slem, mens resten spillede 3ut.

Syd stak udspillet af ♠D på hånden (!), trak 
to gange trumf og kneb Vest for ♥K. Med 
indkomst på ♠K og et sparlæg på ♥E blev det 
til alle 13 stik og +15 i regnskabet.

Lars Peter Damgaard og Lida Hulgaard havde 
næste hele turneringen ligget på første-  
eller andenpladsen, men en nådesløs sidste 
runde sendte parret helt ud af medalje-
rækken. Så der var ikke noget at sige til, at en 
slukøret Lars Peter Damgaard efterfølgende 
mødte den samlede verdenspresse, der 
stillede spørgsmålet, som sportsjournalister 
tilsyneladende ynder: Kan du sætte nogle 
ord på dine følelser?

Udspillet var ♦B, som gik til damen i Syd. 
Spilfører fortsatte med ♣D, der fik lov at 
holde stik. En lille spar til kongen holdt også, 
men den efterfølgende ♣K blev stukket med 
esset i Øst, som fortsatte med ♣8 til bordets 
bonde. På de to runder klør kastede Syd  
ruder og gjorde nu status inde på ♣B: Hvis 
hjerterne sad 3-3, kunne farven rejses til 10 
stik. Hvis ♠E var i plads, ville en spar mod 
bordets ♠D rejse det niende stik. Syd troede 
imidlertid ikke på hjerterne 3-3, og når Vest 
ikke kunne melde ind med seksfarven  
i ruder, havde han næppe ♠E. Syd spillede 
hjerter til kongen og fortsatte med ♠6 til 
damen og esset. Øst spillede hjerter igen til 
bordets es. På ruder hjem til esset kastede Øst 
♠7, men blev stikket efter sat ind på ♠B og 
kunne tage for ♥D, men var så tvunget til at 
spille klør fra ♣75 op i bordet gaffel med ♣T6. 
De ni stik blev belønnet med +15.

Også sølvvinderne havde godt fat i de  
forsvarende mestre.

Efter sejren fortalte Helle Rasmussen, at Jan Pedersen 
var kommet til at brokke sig efter sidste spil  
i fredagens kvalifikation trods en aftale om det  
modsatte. Næste dag, da Helle Ramussen stod op,  
ankom en buket blomster. Så sig det med blomster, 
hvis du vil være danmarksmester.
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“Det kunne sgu have været sjovt,” sagde  
Lars Peter Damgaard ærligt. “Men så må vi jo 
tage den næste år,” tilføjede han og blinkede. 
Om et år har Lida Hulgaard jo også et års 
yderligere erfaring. 

Det sidste sagde han ikke, men sportspressen 
har heldigvis aldrig følt sig for fin til  
spekulationer og undlod respektfuldt at gøre 
opmærksom på, at også Nikolaj Hammelev 
om et år har samlet ekstra erfaring.

Vindere havde nerver på
Selv om blot 25 par stillede op i DM for 
damepar, er et danmarksmesterskab et  
danmarksmesterskab, og man kan nu 
en gang kun vinde i det felt, der spiller. 
Umiddelbart så damernes DM ud til at 
være et slag mellem handicapfavoritterne, 
Susanne Buus Thomsen – Kirsten Steen 
Møller, og de forsvarende danmarksmestre 
fra 2019, Els Wittenven – Ginette Blansjaar.

Men knap halvvejs i turneringen lagde 
Susanne Gydesen og Anette Carlsen fra Vejle 
BridgeCenter sig i spidsen, og i løbet af anden 
og tredje sektion udbyggede parret føringen. 
Før sidste sektion fandt jeg de to under en 
trappe, hvor de muligvis havde forskanset sig 
mod fjollede spørgsmål som: “Har I nerver 
på?” Svaret: “Oh jo!”

Anette Carlsens kæreste, Flemming 
Jørgensen, der tidligere på ugen var blevet 
hædret for et kvart århundredes frivilligt 
arbejde i Distrikt Sydjyllands bestyrelse, 

mødte jeg også flagrende på gangen. Han var 
ganske vist ved at spille Guldturnering, men 
mente, at han muligvis havde brug for en sub 
til de sidste spil. For i hovedet var han i gang 
med sidste sektion ved dame-DM.

Susanne Gydesen og Anette Carlsen klarede 
sig dog fint trods nerver og en flagrende 
Flemming Jørgensen. Vejleparret kunne 
tilmed tillade sig minus i sidste sektion, uden 
at guldet på nogen måde kom i fare. Kamp 
om sølvet var der til gengæld mellem de to 
forhåndsfavoritter, hvilket endte til fordel  
for Els Wittenven og Ginette Blansjaar  
med bronze til Susanne Buus Thomsen – 
Kirsten Steen Møller.

Hemmelighed 1 bag den overraskende  
sejr var primært ikke at pine kortene  
i meldingerne. Dette spil er dog undtagelsen, 
der fører til hemmelighed 2: At have fru  
Fortuna i ryggen.

Lida Hulgaard og hendes unge makker, Lars Peter 
Damgaard, har tænkt sig at gøre et nyt forsøg næste 
år, da medaljerne gled parret af hænde i sidste øjeblik.

Susanne Gydesen og Anette Carlsen vandt DM, 
blandt andet på at melde forsigtigt. Her er 
parret ved at lade op til kamp i det gode vejr.
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V / NS
♠
♥
♦
♣

D T 7 6 3
9 6 4
7
T 8 7 6

♠
♥
♦
♣

B 9 4 2
T 8 5
K 8 6 5 3
5

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K
K D 7 2
B T 4 2
E B 3 2

♠
♥
♦
♣

E 8 5
E B 3
E D 9
K D 9 4

VEST NORD ØST SYD

Kirsten S. 
Møller

Susanne 
Gydesen

Susanne B. 
Thomsen

Anette 
Carlsen

pas 
1♦
a.p.

pas 
1♠

1♣
2♦

D
3ut

Anette Carlsen i Syd må have tænkt, at der 
var fælt mange point i dette spil. Hun sad 
selv med 20 hp, Øst kunne åbne, og både Vest 
og Nord meldte frivilligt. Udspillet var ♦3,  
og Syd fik første stik på ♦D, hvorpå hun trak 
♠E og så kongen komme dumpende fra Øst. 
Nu var det en smal sag at knibe Vest for  
de resterende spar. Imens skulle Øst både 
holde hjerter og klør og helst også bevare 
forbindelsen til makker i ruder. Det kunne 
ikke lade sig gøre, så Syd endte med 11 stik, 
hvor toppen allerede var i hus med ni.

Næste spil var til gengæld et eksempel på, 
hvor vigtigt det er at kunne begrænse  
meldeglæden i parturneringer.

Ø / Alle
♠
♥
♦
♣

B 8 3 2
B 7 2
E 9 7
K T 6

♠
♥
♦
♣

D 9 6 4
D 5 4
K 4 3
7 4 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

7
E T 9 6
D B T 8
B 9 8 5

♠
♥
♦
♣

E K T 5
K 8 3
6 5 2
E D 3

Anette Carlsen i syd åbnede med 1ut, men 
Susanne Gydesen i nord så intet formildende 
ved sine ni honnørpint og fandt en gylden 
pas. Ved alle andre borde kom NS for højt. 
Såvel i sans som i spar er der kun otte stik.

Seniorer snakkede højt
Jeg var vidne til en lang stribe turnerings- 
ledertilkald ved DM for seniorpar, som stort 
set forløb efter samme recept: En turnerings-
leder kom ilende og bad om at få forklaret 
problemet, og de følgende uddybninger  
medførte højlydt tyssen fra nabobordene. 
Men en af den fremskredne alders mest 
loyale følgesvende er nedsat hørelse, hvilket 
lægger en naturlig begrænsning på, hvor  
lavt stemmeleje en til tider lidenskabelig 
diskussion kan føres med. Dertil kommer,  
at flere af herrerne besidder kraftfulde  
basstemmer, som de ynder at bruge til 
mange små kommentarer af pludrende 
karakter. En af dem er Geert Max Jørgensen, 
som sammen med Thomas Berg erobrede 
sølvmedaljerne efter til allersidst at komme 
snublende tæt på guldet.

Jeg uglede parret det meste af sidste sektion, 
hvor trætheden var tydelig at mærke på 
alle, 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.” “Jeg tror mere, du har 
brug for en mundkurv,” replicerede Berg, men 
måtte alligevel ændre tone efter dette spil. 

V / Ingen
♠
♥
♦
♣

D T 7 4
E 2
9 8 5 3
B 8 7

♠
♥
♦
♣

5 3 2
K D 8 7 6
6 4
5 4 3

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K 9 6
T 9 4
K B 7 2
9 6 2

♠
♥
♦
♣

E B 8
B 5 3
E D T
E K D T
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VEST NORD ØST SYD

Lisbeth 
Smed

Thomas 
Berg

Ib 
Hornbeck

Geert M. 
Jørgensen

pas
pas
pas
a.p.

pas
2♦
3♣

pas
pas
pas

2♣
2ut
3ut

    

I meldeforløbet viste Syd 20-21 balancerede 
honnørpoint uden fire eller fem kort  
i majorfarverne. I holdturnering går de 
fleste 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 hovedparten da også at serve 
med en hjerterhonnør 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 ekstra 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. 

Læg mærke til, at Syd lokkede med ♠D. 
Honnør på honnør bad den. Og på dette 
tidspunkt i en lang turnering, hvor  
koncentrationen ofte er sat i automatgear, 
bliver tingene ikke altid tænkt ordentligt 
igennem. Undlader Øst at dække damen, kan 
spilfører ganske vist gentage sparknibningen 
og rejse den fjerde spar. Men nu har han kun 
en enkelt indkomst i form af ♥E på bordet. 
Og så er spørgsmålet, om han tør knibe  
i ruder, der risikerer at tabe til Vest, som har 
sparet op til et par hjerterstik. Jeg vil tro, 
spillet ender med 11 stik. Nu blev det 13 stik, 
en ren top til sølvvinderne og et illustrativt 
eksempel på parturneringsteknik. 

“Glimrende, Jørgensen!” sagde Thomas Berg. 
Og således opmuntret genoptog Geert Max 
Jørgensen sin hyggesnak.

I runde 12 af 47 lagde H.C. Nielsen og Steen 
Schou sig i spidsen og blev der resten af  
turneringen. Midt i tredje sektion af fire 
havde det jyske par dobbelt så mange point 
som nummer to, og intet tydede på, at der 
skulle blive spænding om, hvor guldet 
ville havne. Men en uvant serie på tre 
minusrunder fik alligevel Steen Schou til at 
annoncere: “Vi er gået i stå.” Derefter fulgte 
den hidtil dyreste runde Mod Ole Vøgg 
Veje – Poul Bo Madsen. I første spil stod 
eksverdensmestrene helt usædvanligt ude 
af en oplagt udgang, og selv om H.C. Nielsen 
i ekspresfart tog flere stik end de øvrige  
spilførere, var det ikke nok til at redde 
endnu et minusspil. I det andet spil  
demonstrerede Ole Vøgg Veje og Poul Bo 
Madsen god fornemmelse for turnerings-
form og kortvurdering.

V / ØV
♠
♥
♦
♣

E D B T 6
K T
9 8 5
E T 4

♠
♥
♦
♣

9 8 2
9 7 3 2
K D 4
B 8 7

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K 5
D 6 5 4
B 7 3
K 9 6 5

♠
♥
♦
♣

7 4 3
E B 8
E T 6 2
D 3 2

VEST NORD ØST SYD

H.C. 
Nielsen

Ole Vøgg 
Veje

Steen 
Schou

Poul Bo 
Madsen

pas
pas
a.p.

1♠
3♣

pas
pas

2♦
3ut

Det er måske en forslidt frase, at  
parturnering er sansturnering, men hvis  
der er lige mange stik i sans som i en  
farvekontrakt, kan det være mange point 
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værd i en parturnering. Nord opfandt  
i anden melderunde en firfarve i klør og lånte 
samtidig et point fra sin gode sparfarve. Med 
næsten alle sine point i de røde farver valgte 
Syd at se bort fra tilpasningen i spar, og så  
var NS i 3ut, hvor det meste af feltet spillede 
4♠ med 10 stik.

Udspillet var ♥7, som tog ♥T, ♥D og ♥E med 
sig. Det hele handlede nu om det tiende stik, 
og Øst skulle inde på ♠K finde ud af, hvilken 
minorfarve der skulle skiftes til. Som det ses 
med åbne kort, bryder tilbagespil i ruder ikke 
alene forbindelsen til bordet, men sikrer også  
modspillet fire stik: ♠K, to ruderstik samt  
♣K. Øst valgte imidlertid at spille klør tilbage. 
Poul Bo Madsen i Syd var hurtigt oppe på  
♣D og havde nu tid til at indkasserede sine  
10 stik, inden modspillet fik slået hul på 
ruderfarven. +19 til vestjyderne.

Da resultatet fra sidste runde forelå, var den 
ellers så sikre føring skrumpet til blot to 
points forspring til Geert Max Jørgensen – 
Thomas Berg, hvilket svarer mindre end et 
overstik. Men det var nok til guld. Bronzen

gik til de forsvarende mestre, Erik Brok –  
Otto Dahl fra Vejle BridgeCenter.

Begyndere meldte til
Vindere af DM for begyndere blev ægteparret 
Birgit Petersen og Peter Autrup fra Bridge 83 
i Slagelse foran Jens Petersen og Vibeke 
Hastrup. Begge par scorede pænt over 60 
procent og sejrede med pæn afstand til 
resten af feltet, hvor Hanne Tolstrup og Jess 
Christensen tog bronzen. Birgit Petersen og 
Peter Autrup har spillet bridge i knap et år.

“Vi nærmer os pensionsalderen, og så  
skulle vi have noget at lave sammen,”  
fortalte guldvinderne. 

Mange begyndere lider af frygten for at 
komme for højt, da det kan føles som en 
ydmygelse at gå ned. Men den angst kender 
Slagelse-parret ikke:

“Jeg kan godt lide at melde og har opdaget,  
at det ikke altid gør noget, når jeg går ned, 
fordi modstanderne kan vinde noget på deres 
led,” forklarede Peter Autrup og illustrerede 
med dette spil:

Ø / Alle
♠
♥
♦
♣

K D 6 4
B 7
9 8 2
E 8 3 2

♠
♥
♦
♣

B T 8 5
K D 8
K B 5
6 5 4

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

E 9 3 2
9 5 4
T 7 4
D T 7

♠
♥
♦
♣

7
E T 6 3 2
E D 6 3
K B 9

VEST NORD ØST SYD

Mette 
Pedersen

Peter 
Autrup

Rolf 
Pedersen

Birgit 
Petersen

pas
pas
a.p.

1♠
3♣

pas
pas
pas

1♥
2♦
3utH.C. Nielsen og Steen Schou blev hædret for  

sølvmedaljerne ved EM i juni – og fulgte op på 
succesen ved at vinde DM for seniorpar.
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3♣ på 10 honnørpoint er unægtelig at 
stramme buen. Syd har blot vist en  
åbningshånd med fem hjerter og fire ruder, 
og hvis der er minimum, er vejen til ni stik 
formentlig belagt med mudder.

Syd fik dog en gave i form af ♦5 i udspil, der 
gik til damen på hånden. Birgit Petersen trak 
♥E og fortsatte med hjerter til ♥D i vest, der 
skiftede til ♣6 til makkers dame og kongen 
i Syd. Hjerter igen bragte på ny Vest ind, 
og hun fandt endelig sparskiftet – men for 
sent. Øst vandt ganske vist stikket på ♠E og 
spillede spar igen, men nu var hjerterfarven 
rejst, så NS fik et spar-, tre hjerter-, to ruder 
og fire klørstik = 10 i alt og en delt top.

Outsidere vandt populær sejr
Danmark er på alle måder et lille land. Vi 
kender outsiderrollen og hepper pr. refleks på 
den lille mod den store. Vi knuselsker Davids 
slangebøsse og fortællingen om den lille 
mand fra Glyngøre, der viser sig stærkest  
i de højeste bjerge. 

Derfor var det da også en populær sejr, da 
Poul Mogensen og Jan Mayer kunne modtage 
festivalens sidste hyldest for guld ved DM for 
åben par. Hverken Mayer eller Mogensen er 
at finde i divisionsturneringen, og de plejer 
end ikke at spille åben par. Det nærliggende 
spørgsmål for alle os dødelige, der drømmer 
om selv en dag at stå øverst på Olympen, er: 
hvordan? Dertil svarer Poul Mogensen:

“Først skal det siges klart: Man skal have tur 
i den! Uden held går det ikke. Dernæst skal 
man nok have et fornuftigt bundniveau. 
Endvidere er det et must at have en rolig 
psyke og ikke lade sig anfægte af at føre 
feltet eller spille på BBO med bevidstheden 
om, at kloge bridgespillere gennemtygger 
dine latterlige meldinger eller tåbelige 
udspil. Når man laver en brønd, er man  
nødt til hurtigt at sige til makker: ‘Den 
sad vist ikke lige i skabet,’ hvorefter begge 
glemmer spillet. 

Dernæst forsøgte min makker og jeg at 
‘ramme feltet’ og undgå at komme  
i situationer, der ville give en top eller bund. 
Og endelig gjorde min makker og jeg os 
umage med ikke blot at spille autobridge.  
Det kræver en fornuftig kondition, for 117 
spil med fuld koncentration er mange.”

Måske er Poul Mogensen lidt for ydmyg  
(også en kvalitet, vi danskere sætter pris på), 
men turneringen igennem demonstrerede 
Mayer og Mogensen, at parret beherskede 
den særlige bridgeforståelse, der skal til 
for at begå sig i parturneringer. Dette spil 
illustrerer pointen.

Ø / Ingen
♠
♥
♦
♣

K 6 4 3
7 3 2
E D B 6
E 2

♠
♥
♦
♣

E T 8 7
E K B 9
9 2
D 9 6

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

B 5 2
T 8 6 4
8 3
T 5 4 3

♠
♥
♦
♣

D 9
D 5
K T 7 5 4
K B 8 7

VEST NORD ØST SYD

N.K. 
Kristensen

Poul 
Mogensen

Torben D.-
Hansen

Jan  
Mayer

1♣
pas

D
3ut

pas
pas
a.p.

pas
2ut

Birgit Petersen og Peter Autrup kom øverst på 
skamlen ved DM for begyndere.


