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Jeg har aldrig spillet DM for åbent par. Nogle vil sikkert hævde, at den  
manglende deltagelse i vores fornemste parmesterskab skyldes mine  
tvivlsomme evner ved bordet. I år skal det imidlertid være anderledes.  
2023 byder på premiere på et nyt format for åbent par – et divisionssystem  
med Superliga, 1. division og 2. division – og det skal prøves af. Alle kan  
deltage, og jeg har allerede aftalt med min makker, at den skal have et skud. 
På bedste fodboldmaner bliver der op- og nedrykning mellem rækkerne, og 
det kunne da være sjovt at se, hvor langt det kan lade sig gøre at snige sig op. 
Var det også noget for dig? Du kan læse mere om det nye format på side 28.

Min makker har i øvrigt en bibeskæftigelse som frivillig i Dansk Skolebridge. 
For nylig arrangerede Dansk Skolebridge et ugelangt forløb på Peder Lykke 
Skolen på Amager som en del af projektet Flere børn i fællesskaber. Lærerne 
var forundrede over, hvor koncentrerede børnene blev, når de fik kort  
i hænderne. Du får beretningen om 7. klassernes første møde med verdens 
bedste kortspil på side 10.

Nogle af eleverne vil forhåbentlig tage spillet op. På vores hjemmeside,  
bridge.dk, ligger blandt andet en del  
undervisningsvideoer. Men næste  
generation får måske også brug for noget 
så gammeldags som bøger. Og her har 
Bridgebutikken et glimrende tilbud 
i marts: De 18 minihæfter i DBf’s serie 
kan købes samlet for 500 kroner mod en 
normalpris på 900 kroner. Hæfterne (du 
kan se tre af dem her til højre) dækker en 
bred vifte af emner inden for bridge og kan 
varmt anbefales – både til skoleelever og til  
alle os andre. Læs om dette og andre tilbud fra Bridgebutikken på side 30-31.

Og så skal vi da ikke glemme, at DM for seniorhold er blevet afgjort. Steen 
Schou fornyede sit abonnement på mesterskabet, men titlen kom først i hus 
efter en afgørende finalekamp. Læs om afslutningen på side 4. 

God læselyst!

REDAKTØRENS 

HJØRNE

ERIK 
WIED
Redaktør

FORSIDEN 
Rosa Hvidtfeldt fra Peder Lykke Skolen  
og Vigdis Bjork Finnsdottir fra Dyvekeskolen 
glædede sig over den effekt,bridge 
havde på eleverne. (Foto: Karsten Pedersen)

DM for åbent par – here we come
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DM FOR  

SENIORHOLD

Favoritter fløj til tops

HENRIK KRUSE PETERSEN
Divisionsspiller

                                                  (Fotos: Nis Rasmussen)

I den første weekend af februar mødtes  
en stor del af Danmarks bedste seniorer  
i Vanggaardscentret i Aarhus for at finde  
ud af, hvem der skulle kåres som årets  
danmarksmestre. Feltet var inddelt i tre 
puljer a otte hold.

DM blev naturligvis afgjort i A-rækken.  
Men lad os starte i C-gruppen og få en prøve 
på kortkunsternes kunnen der:

V / ØV
♠
♥
♦
♣

7 4 3
E B 8 7 4
K T
B 8 5

♠
♥
♦
♣

E T 8 5
K 9 5 2
D B 9
6 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

6 2
D 6 3
E 7 6 5
E D 7 3

♠
♥
♦
♣

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

VEST NORD ØST SYD

Jens Pauli 
Nolsøe

Carsten  
Raasteen

Henning  
Langbak

Peter   
Westrup

pas
1ut
D

pas
2♠
a.p.

1♣
pas

1♠
pas

En barsk firfarve-indmelding fra Peter 
Westrup fik en hilsen med fra Vest, der 
efter sin makkers åbning ikke troede på, 
at spilfører kunne få de lovede otte stik. 
Analyseprogrammet Bridge Solver, der  
altid på nettet kan ses ved siden af  
bordresultaterne, forudsagde da også,  
at kontrakten stod til to halvdyre beter.  

Men Westrup var indstillet på at kæmpe for 
at modbevise denne for ham triste spådom:

Der kom ♣2 ud til esset, og Øst sendte ♠2 
retur, der via kongen gik til esset. Vest  
skiftede til ♦D, hvor alle lagde lavt, hvorefter 
♦9 blev stukket med konge og es.

Spar igen tog Syd med damen for at trumfe 
en ruder på bordet med ♠7. Nu fulgte ♣B, 
som ikke blev dækket, og klør til tieren  
trumfede Vest for at spille ♥2 til esset.  
Så fulgte hjerter hjem til trumf, hvorefter 
Vest på ♠B måtte aflevere sin sidste trumf, 
inden Westrup snuppede de to sidste stik på 
♣K og ♦8. 470 var 10 imp værd, da spillet var 
blevet passet ud ved det andet bord.

Trods det kedelige resultat i dette spil vandt 
Henning Langbak kampen med syv imp. 
Men Westrups hold, hvor holdkaptajn Henrik 
Parl og Niels Erik Petersen dygtigt passede 
sagerne ved det andet bord, vandt alligevel 
C-rækken i fin stil med en pointtotal på 
110,85 foran Henning Langbak med 103,01 
og Peter Gallmayer med 80,37.

Vi vender blikket mod B-rækken, der fik en 
neglebidende afslutning. Preben Taasti førte 

Peter Westrup (nummer to fra højre) stod til to beter, 
men gjorde det bedre, end teknologien forudsagde.
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med fem kamppoint foran Jens Kjeldsen 
inden sidste kamp. Men Kjeldsen sneg sig 
lige forbi til slut, idet holdet vandt deres 
kamp over Torben Sværke, mens Taasti 
knebent tabte til Henning Nølke. 

Slutresultatet i toppen viste en difference på 
sølle 0,11 kamppoint mellem de to forreste 
efter to dages hårde dyster og 112 spil. 
Stillingen så således ud, da dommeren blæste 
turneringen af: Jens Kjeldsen 84,75, Preben 
Taasti 84,64 og Steen Bindslev 75,22.

Som det ses på slutstillingen, kunne 
Kjeldsens tropper for eksempel ikke have 
undværet dette spil:

N / Alle
♠
♥
♦
♣

D B 8
6 5
E 9 3 2
E D 6 3

♠
♥
♦
♣

T 9 7 6 5 4 3 2
-
T 7 5
K 5

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

K
D 9 2
B 6 4
B T 8 7 4 2

♠
♥
♦
♣

E
E K B T 8 7 4 3
K D 8
9

Nyd lige Syds hånd! Mens du prøver at få styr 
på den monsterstærke pote, åbner makker 
med 1♣, og så er det vel bare at give den fuld 
gas. Jens Kjeldsen rystede i hvert fald ikke på 
hånden og valgte en direkte vej til målet:

VEST NORD ØST SYD

Andreas  
Andersen

Kjeld  
Kjeldsen

Ib 
Axelsen

Jens   
Kjeldsen

pas
pas
a.p.

1♣
1ut
5♥

pas
pas
pas

1♥
4ut
7♥

4ut var i NS’s system RKCB 1430 uden  
fastlagt trumf. 5♥ viste to rene esser. Nord 
havde desuden med 1ut lovet to hjerter med, 
så Syd meldte storeslem med overbevisning.

Spillet var der ikke mange ben i med den 
aktuelle sits. Der kom ♠5 ud til esset. 
Spilfører trak ♥E og så hjerterfordelingen, 
hvorefter han spillede klør til esset for at 
knibe efter ♥D og lagde ned for rest. Taksten 
for 13 stik var 2210 og 13 imp værd, da NS 
stod i lilleslem ved det andet bord.

Det så forholdsvis let ud at melde storeslem 
på disse herlige billetter, og det havde NS 
da også gjort ved 13 ud af 24 borde i alle 
tre rækker. Ni par var kun i lilleslem, og et 
enkelt par stoppede ved et uheld i 4ut. Og ja, 
så var der en enkelt tumpe, der præsterede 
dette kunststykke, der må være storfavorit til 
rædselskabinettets årlige konkurrence:

VEST NORD ØST SYD

Dorthe 
Schaltz

Nis  
Graulund

Peter 
Schaltz

Henrik K.    
Petersen

2♠
a.p.

1ut
pas

pas
pas

2♦
3♦

Vi er nu på besøg i A-rækken, og de to 
hold, der mødtes her i næstsidste kamp, lå 
nummer et og to, så det lignede en finale, 
hvor en lille sejr til et af holdene kunne være 
nok til DM-titlen.

I mit hoved havde jeg på forhånd melde-
planen klar: Overføre til hjerter, følge op med 
et cuebid i 3♠ og så tjekke esserne, så jeg let 
kunne vælge det rigtige niveau for en slem. 

Jens Kjeldsen (nummer to fra venstre) spildte ikke  
tiden, men tog den direkte rute til storeslem.
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Så skete der bare det, at Vest blandede sig  
i løjerne, idet hun også havde en ottefarve, 
der dog ikke var nær så køn som min. Da det 
blev min tur igen, troede jeg, at jeg krævede 
til udgang med 3♦, og den tro bevarede jeg 
fortrøstningsfuldt i de fem sekunder, der gik, 
inden min makkers pas lå på bordet …

Så er det, man mest har lyst til at gå hjem – 
stoppe totalt med dette latterlige kortspil og 
i stedet begynde at samle på frimærker eller 
lægge harmløse kabaler i stedet for at genere 
makker og spilde sine få resterende hjerne-
celler på at forsøge at spille bridge.

Skylden for misæren var selvfølgelig min, 
idet jeg et kort øjeblik glemte, at min yderst 
teoristærke makker for længe siden havde 
overbevist mig om, at i den slags sekvenser 
var det smart blot at kunne konkurrere på 
min hånd, og at 3♦ derfor ikke var krav, 
hvilket jeg ellers spiller med de fleste andre.

Den spøg kostede os en bagatel af 19 imp,  
da modstanderne selvfølgelig havde meldt 
storeslemmen. De 12 stik, jeg skrabede 
sammen til 170, battede ikke meget, og 
spillet bidrog til en storsejr til Schou. Lad 
os se, hvordan Schou og Hansen meldte 
slemmen ved det andet bord:

VEST NORD ØST SYD

Stig 
Werdelin

Jørgen  
Hansen

Sigurd L. 
Pedersen

Steen 
Schou

3♠
pas
a.p.

1♣
pas
5♥

pas
pas
pas

2♥
4ut
7♥

De fleste spiller nu til dags med svage spring 
efter makkers 1♣-åbning. Men Hansen og 
Schou bruger de gammeldags stærke spring, 
så Syd kunne her vise en meget stærk hånd, 
der fastlagde hjerter som trumf, og derefter 
spørge om esser. Da Nord viste to esser, 
meldte Schou storeslemmen i forventning 
om, at ♥D enten faldt ud eller kunne findes 

i Øst efter Vests spærremelding, hvilket jo 
viste sig at holde stik. 

Vi springer til et andet spil, en anden 
hovedperson og en anden type ulykke, som 
dog kun ligner en lille rift i forhold til det 
harakiri, jeg udførte med min 3♦-melding. 
Du får i første omgang kun NS’s hænder:

N / Alle
♠
♥
♦
♣

B T
E T 4 3
E T 6 5 3
E 6

♣ 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

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

VEST NORD ØST SYD

H.C. 
Nielsen

Poul Bo  
Madsen

Knud-Aage 
Boesgaard

Hans    
Werge

pas
pas

1♦
2♥
4♥

pas
pas
a.p.

1♥
3ut

♣2 var inviterende fra en honnør. Udspillet 
gik via ♣6 og ♣7 til ♣9. ♥D blev sendt af  
sted, og den løb uantastet rundt, mens der 
blev bekendt med ♥7, ♥3 og ♥5. Så kan du  
jo passende overtage spilføringen herfra.  
Har du lagt en plan?

Ved bordet fortsatte Syd med ♥B. Der kom 
lidt skuffende en klør fra Vest, så Syd bad om 
♥E og trak derefter ♣E, inden han gik hjem 
på ♠E for at spille ♣K, hvorpå han skilte sig 
af med spartaberen på bordet. På trods af 
4-1-sitsen i trumf så det stadig lyst ud set 
fra spilførers synsvinkel, idet han havde en 
idé om at trumfe et par spar i bordet, hvilket 
sammen med ruderstikkene ville bringe 
kontrakten sikkert hjem.

Men hov! Øst kunne trumfe ♣K, hvorefter 
han trak ♥K og fortsatte med spar, som 
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spilfører måtte trumfe med bordets sidste 
trumf. Nu hjalp det ikke, at ruderne pænt sad 
3-3 imod, idet der ikke var nogen indgange 
tilbage på bordet. Syd måtte ud over de to 
allerede afgivne stik også aflevere to sparstik 
til sidst og notere en overraskende bet.

Klørudspillet fra damen kan karakteriseres 
som en græsk gave, idet det ligner en venlig 
hjælp til spilfører, men bragte ham her  
i udføre i stedet.

4♥ var selvfølgelig standard i salen, og  
kontrakten havde vundet ved langt  
størstedelen af bordene. Flere steder endda 
med et eller to overstik. Hans Werges  
kommentar til resultatet kom med et blink  
i øjet: “En ned er god bridge!”

En enkelt spilfører gik dog hele to ned, 
hvilket Werge også smilende havde en god 
forklaring på: “Ham lærte jeg at spille bridge 
for 50 år siden, så det forklarer jo en del.”

Og hvad med din plan? Førte den frem med 
nedenstående fordeling? 

N / Alle
♠
♥
♦
♣

B T
E T 4 3
E T 6 5 3
E 6

♠
♥
♦
♣

K D 7
7
B 9 4
D T 5 4 3 2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

9 8 5 2
K 8 6 5
D 8 2
8 7

♠
♥
♦
♣

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

Nå, lad os forlade de store og små ulykker 
ved bridgebordet og i stedet se et spil, hvor 
min kompetente makker var vågen i det 
afgørende øjeblik, som også kaldes kill point. 
Det var salig Jens Auken, som i et Bols-tip 
navngav og fokuserede på dette moment, 
hvor resultatet af et spil afgøres, og hvor 
koncentrationen skal være til stede for at 
gøre det rigtige.

Spillet er fra endnu en topkamp mod de  
rutinerede divisionsspillere fra Klaus 
Adamsens hold. Turneringen var skruet 
sådan sammen, at de fire bedst seedede  
hold i hver række mødtes indbyrdes i de 
sidste kampe om søndagen. I A-rækken var 
topstillingen inden dagens tre afgørende 
opgør: Schou 67,00, Adamsen 62,62,  
Kruse 58,33 og Henriksen 56,29.

N / NS
♠
♥
♦
♣

D 7
9
E 8 5 3
K 9 7 5 4 2

♠
♥
♦
♣

K T 9 3
D T 5 2
B 7 2
E 3

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

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

♠
♥
♦
♣

E B 6 5 2
E K 7
D 9
B T 8

VEST NORD ØST SYD

Nis 
Graulund

John 
Henriksen

Henrik K. 
Petersen

Peter   
Magnussen

pas
pas
3ut

pas
a.p.

1ut

Hans Werge (kigger lige ind i billedet til venstre) blev 
præsenteret for en græsk gave, som han tog imod –  
og måtte notere en bet.
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Der kom ♥2 ud til ♥9, ♥B og ♥K. Spilfører 
sendte nu ♣B af sted, og den løb rundt til 
damen. ♥4 stak Syd straks med esset, og  
her skilte Nis Graulund i vest sig vågent  
af med ♥10, så farven ikke blokerede for  
modspillet. Der fulgte klør til esset, og Vest 
kunne sikre beten med ♥D og hjerter til Øst, 
der nu havde to stik i den farve.

Ved det andet bord var kontrakten og 
udspillet den samme. I stik to blev ♣B 
også sendt af sted af Stig Werdelin, der var 
spilfører, men da bonden ikke blev dækket, 
valgte Syd at gå på kongen på bordet og 
kunne nu rejse klørfarven til vundet  
kontrakt. Om det er bedste chance, ved jeg 
ikke. I mine øjne ser det ud til at være et 
50-50-gæt, hvordan klørfarven skal tackles. 
Men her gjorde spilfører det rigtige, og  
resultatet var 12 imp værd på vej mod et 
samlet resultat på 16,73-3,27 i Kruses favør.

Fra samme runde skal vi se et spil med 
DM-favoritterne fra Steen Schous hold, der 
var oppe mod Niels Henriksen, som var 
seedet som nummer fire. Seedningen af 
holdene fremkommer i øvrigt ved at tage 
gennemsnittet af spillernes handicap.

Ø / Ingen
♠
♥
♦
♣

K 7 6
9 5 2
8 6 5
E T 9 5

♠
♥
♦
♣

5 2
B T 7 4
K 4 3
K B 8 4

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

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

♠
♥
♦
♣

E T 8
E K 8 3
E D 7
D 7 2

Syd var Dorthe Schaltz, der sad over for sin 
mand og makker, Peter Schaltz, mens ØV var 
H.K. Sørensen – Niels Henriksen.

Efter en kunstig meldeserie, hvor Dorte 
Schaltz havde vist en 18-19-ut, blev hun 

spilfører i 3ut. Niels Henriksen servede med 
♥4 til ♥D og ♥K. Syd spillede nu ♣D til ♣K 
og ♣E efterfulgt af ♣10 til ♣B. Vest valgte 
at fortsætte med ♥B, hvilket kostede et stik, 
da spilfører nu kunne spille ♥2 til ♥10 og 
dermed rejse ♥8. Vest spillede sig fri med ♥7 
til ♥8, og derefter spillede Syd ♣7 til ♣4 og 
♣9. Undervejs havde Øst kastet to spar, og  
det udnyttede Dorthe Schaltz elegant, idet 
hun trak ♠E, ♠K og slutspillede Vest på ♣8.  
Niels Henriksen måtte nu give spilfører  
det niende stik med udspil fra ♦K, og NS 
kunne notere 400 i den rigtige kolonne set 
fra deres synspunkt.

Ved det andet bord var kontrakten og 
udspillet det samme, men efter ♣D, ♣K og 
♣E valgte Jørgen Pabst, der spillede imod 
Knud-Aage Boesgaard – H.C. Nielsen, at knibe 
i ruder, og så fik han kun otte stik. Resultatet 
betød 10 imp til Steen Schou, der vandt 
kampen 15,74-3,26.

Stillingen inden de to afsluttende runder var: 
Schou 82,74, Kruse 75,06, Adamsen 65,89 og 
Henriksen 60,55. I næstsidste runde mødtes 
Schou og Kruse, og det var her, jeg scorede de 
imponerende 170 for 12 stik i 3♦ mod 2210 
ved det andet bord, hvor kampens resultat 
derfor blev 18,55-1,45 til Schou. I den anden 
topkamp vandt Adamsens tropper 17,97-2,03 
over Henriksen, så stillingen inden den  
afgørende kamp var Schou 101,29, Adamsen 
83,86, Kruse 76,51 og Henriksen 62,58.

Der var således lagt op til en guldkamp 
mellem Schou og Adamsen, hvor  
sidstnævnte dog skulle vinde stort for at 
kapre det ædleste metal og samtidig ikke 
kunne tåle at tabe for stort, hvis holdet ville 
være sikre på at beholde sølvet. Kampen 
endte 12,80-7,20 til Adamsen, så trods 
nederlaget vandt Steen Schou i sikker stil 
DM-titlen. Nederlaget var Schous eneste.

I kampen om tredjepladsen vandt Kruse 
10,91-9,09 over Henriksen og snuppede 
dermed bronzemedaljerne med denne 
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slutstilling i toppen af feltet: Schou 108,49, 
Adamsen 96,66, Kruse 87,42 og Henriksen 
71,67. En stilling som fulgte seedningen til 
punkt og prikke.

Kortguderne havde maget det således, at 
spillene i den afgørende kamp desværre 
var lettere søvndyssende og uden de større 
udsving eller interessante pointer. Men vi 
kan selvfølgelig ikke slutte referatet uden 
endnu et godt vinderspil, så vi snupper et fra 
en tidligere runde:

V / NS
♠
♥
♦
♣

E 3
5 3
B 9 6
E K D B 6 5

♠
♥
♦
♣

D 4 2
E 9 7 6 4 2
E T 5
2

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

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

♠
♥
♦
♣

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

VEST NORD ØST SYD

Steen  
Schou

Georg  
Aatorp

Jørgen 
Hansen

Svend   
Larsen

1♥
pas
a.p.

2♣
3♥

pas
pas

3♣
3ut

3♥ spurgte efter hold, og da Øst ikke  
kunne doble og dermed ikke havde en  
hjerterhonnør, opgav Steen Schou udspillet  
i hjerter og angreb i stedet med ♠2 til ♠E.  
Her lagde Jørgen Hansen i øst ♠B, hvilket  
var afvisning. Derefter fulgte ♥5 til ♥K og 
♥E. Schou kunne nu tælle ni mulige stik til 
spilfører, der måtte have ♠K og ♥D. Han 
spillede derfor på den eneste sættechance og 
fortsatte med ♦E, hvorefter modspillet tog 
deres fem stik i ruder og kunne notere 200. 

Ved det andet bord vandt Peter Schaltz 10 
stik i samme kontrakt efter udspil af ♥2. 
Resultatet betød 13 imp til Schou. Fire par  
i A-rækken fik foræret 3ut med hjerter ud.

Årets fornøjelige senior-DM sluttede derefter 
selvfølgelig med fine præmier til de bedst 
placerede i de tre rækker, og DBf-formand 
Nis Rasmussen, der fik god hjælp af  
bestyrelsesmedlem Bo Ulrik Munch,  
hængte de skinnede medaljer om halsen 
på dem, der havde gjort sig fortjent til det. 
Derefter holdt Steen Schou en lille sejrstale, 
hvor han berettiget roste turneringslederne 
og ikke mindst de dygtige og frivillige 
ildsjæle fra Aarhus Bridgeklub, der i to dage 
havde sørget for en formidabel forplejning til 
seniorfolket, der så blot kunne koncentrere 
sig om at nyde en hyggelig og spændende 
DM-turnering.

Steen Schou kunne knytte næven efter endnu en sejr i seniorhold. Ud over holdkaptajnen er årets mestre fra  
venstre: H.C. Nielsen, Knud-Aage Boesgaard, Dorthe Schaltz, Peter Schaltz og Jørgen Hansen.
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den prisbelønnede journalist Jeppe Juhl,  
som også deltog i arrangementet, om han 
kunne få fat i et spil.

Ø / Ingen
♠
♥
♦
♣

9 5 2
E 8 4 2
B T 6
B 9 6

♠
♥
♦
♣

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

N
V Ø

S

♠
♥
♦
♣

B 8 3
6 3
E K 9 5 3
D 7 3

♠
♥
♦
♣

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

VEST NORD ØST SYD

Amin Yassin Jakob Hamza

pas
a.p.

2♥
pas
pas

1♥
4♥

68 elever fra 7A, B og C på Peder Lykke Skolen 
på Amager ville le højt, hvis alle vi halv- og 
helgamle bridgespillere fortalte dem, at vi 
er unge indeni. Det var lige omvendt, da 
eleverne spillede afslutningsturnering  
efter en hel uge med bridge på skemaet. 
7.-klasserne er langt fra myndighedsalderen, 
men opførte sig som deltagerne i seniorpar 
med dyb koncentration hele vejen rundt.

Blandt eleverne var Hamza og Yassin,  
som spillede lynhurtigt og var først færdige  
i samtlige runder. Hamza havde glimt  
i øjet, når han nonchalant afleverede  
resultatslipperne. Charme og kant stod  
i kontrast til slipperne, der var omhyggeligt 
og sirligt udfyldt, så det var let for mig at 
taste resultaterne ind i TrickTrack. TrickTrack 
er et nyt scoresystem, der viste sig at være  
overraskende velegnet, når jeg nu var  
barfodsturneringsleder uden bridgemates  
og andet hardware.

Efter to runder kunne Hamza ikke holde 
spørgsmålet tilbage:

“Kan du se, hvordan det går for os?”

Vi spillede ikke barometerturnering, så det 
kunne jeg ikke. Men ganske som Hamza 
havde afkodet mig og vidste, at jeg ville  
sætte pris på sirligt udfyldte resultatslipper, 
havde jeg afkodet ham. Jeg kender en  
bridgevinder på travet og spurgte straks  

SKOLEBRIDGE

Selvfølgelig vandt
Hamza og Yassin

KARSTEN PEDERSEN
Bridgepraktiker

         (Fotos: Camilla Husted og Karsten Pedersen)

For turneringsleder Karsten Pedersen blev det kun 
til en tør frokostsandwich. Ærgerligt, når nu kokken 
i skolens kantine er Christian Rune-Jensen med en 
baggrund på blandt andet Noma.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÆS DANSK BRIDGE I SIN 
FULDE LÆNGDE UNDER FANEBLADET 

MEDLEMSINFO PÅ BRIDGE.DK 

http://www2.bridge.dk/Medlemsinfo.aspx?ID=17791

	_Hlk126685309

