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Samtalecup
Lødig triumf i samtalecuppen, der ændrede 
navn. Taus Bøytler fortæller historien... side 6

Svendborg Open
20 Aug · Svenborg BG Klub

DM Doubles
27 og 28 Aug · Solrød ABC

Åbne Jyske
Mesterskaber

10 + 11 Sept · DBgF

Pokal tr iumf  og VM-rejse
Læs om Carsten Simonsens flotte BG-sommer
i redaktørens interview... side 8

Sommergal ler i
Se billederne fra Champions League og 
UEFA cuppen side 17

Enkeltkampe spredt over det københavnske
cafémiljø. Et tiltag der synliggør BG på en 
hyggelig og social måde – godt initiativ!
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Backgammon er i dagens Danmark trængt i defen-
siven. Her tænker jeg ikke på de aktuelle
økonomiske problemer i forbundet som denne
leder ikke vil beskæftige sig med – men mere
sporten og dens tiltrækningskraft som helhed. For
krisetegnene er til at få øje på. Dansk backgammon
synes at have svært ved at tiltrække nye, især unge,
spillere og efterhånden ved mange turneringer
oplever man et svigtende fremmøde, hvilket for-
mentlig har at gøre med at aktivitetsniveauet hos de
gamle garvede er faldende. 
Årsagerne til at BG pt. er i et vadested er man-
gesidet. Naturligvis betyder den generelt stigende
gennemsnitsalder, at fuldtidsjob og familie er blevet
betydelige konkurrenter til et højt aktivitetsniveau.
Derudover har backgammon også mistet noget
tiltrækningskraft i sig selv efter at computerpro-
grammerne er kommet på banen. Jeg har i miljøet
hørt folk beklage sig over, at BG på mange måder
er blevet gennemanalyseret (af især Snowie), og
derfor har mistet noget af charmen. Og noget er der
om snakken. Da jeg begyndte at spille (for ca. 10 år
tilbage) kunne man helt sikkert stadig tale om
forskellige spillestile – nu forsøger langt de fleste at
spille ligesom Snowie med det ene formål at banke
deres ’fejlrate’ længst mulig ned…
Samme problematik har i øvrigt været diskuteret
indenfor skak i en del år. Her er teorien (også med
computer-hjælp) efterhånden blevet så veludviklet,
at mange iagttagere har frygtet, at skak ville lide
remis-døden, og at det impulsive spil ville blive
ofret på teoriens alter. Lige nu overvejer man i skak
både at give 3 points for sejr og forbyde aftale-
remiser – netop for at fremme kreativ angrebsskak. 
Men selv om skakspillets regler lige siden den
navnkundige Bobby Fischer i 1976 har været
forsøgt ændret er det ældgamle spil ’still going
strong´- og det samme kan siges om backgammon:
selv i 2005 er det stadig et meget udfordrende
tankespil, og det hverken kan eller skal en comput-
er lave om på. Men vi må erkende, at noget af mys-
tikken i BG ikke kommer tilbage, hvilket selvsagt
gør spillet sværere at promovere.
Sidst, men ikke mindst har pokerens indtog været
hård ved gammon. Poker kan tilbyde hurtigere og
langt mere action rent pengemæssigt, og dyrker
man primært tankesport for at blive rig, er det
naturligt, at man bruger mere tid på poker end på
gammon.
Kort sagt har dagens BG måttet vinke farvel til to
betydningsfulde ting: Som tankesport har man ikke
længere monopol på pengelir, hvor man er blevet
overhalet indenom af ’kabalespillet’, og noget af
charmen ved spillet er formindsket efter at Snowie
har betydet, at alle forsøger at spille på næsten
samme måde.  
Reaktionen må naturligvis ikke være at sidde med
hænderne i skødet og håbe det bedste – i stedet
skal vi til at finde ud af hvordan vi vil profilere
vores sport, og hvad det er vi kan tilbyde. Og her
vil jeg foreslå, at vi i BG-verdenen går til social

modoffensiv. Hvor skak handler om tålmodighed,
analyse og fordybelse, og hvor poker handler om at
tage utrolig mange væddemålsbeslutninger på kort
tid – kan man sige, at BG indeholder lidt af begge
dele. Hos os går det hurtigere end i skak, og der er
ikke nødvendigvis lige så mange skillinger på spil
som poker er kendt for. Og hvor gode pokerspillere
skal have disciplin til at smide de fleste hænder
væk, skal man i gammon også spille sine dårlige
slag, hvilket betyder, at man er i gang hele tiden. 
Men hvad vigtigere er, at BG egner sig rigtig godt til
sociale sammenhænge. Vores forbunds flagskib er
uden tvivl holdturneringen, hvor der næsten ikke er
penge på spil (noget der ville være utænkeligt i
poker), og de mest populære arrangementer i øje-
blikket synes at være dem, hvor der netop udover
pengeliren, er en betydelig social dimension. Dette
er også grunden til, at vi ser nye mere sociale
turneringsformater skyde frem. I flæng kan (udover
holdturneringen) nævnes GV Open (med
tilhørende fest), parturneringer i monrad-format,
konsultationsturneringer m.v. Sidste skud på stam-
men i den forbindelse er det hyggelige initiativ
’Champions League og UEFA Cup, hvor man over
nogle måneder mødes to og to, på københavnske
caféer og spiller lange kampe frem mod en senere
finale. I mine øjne skal dansk BG tilbyde en bland-
ing af social hygge og lir, og med netop den cock-
tail kan vi have vores egen profil, og dermed 
eksistensberettigelse. 

I den forbindelse er det derfor også alfa og omega
at tage godt imod nye potentielle medlemmer og
ikke skræmme dem væk med Snowie-snak og alt
for høje indsatser. Vores BG-verden bliver nødt til
at være åben for alle, der kan lide at få lir i sociale
sammenhænge – og hér er det alles ansvar både at
droppe indspistheden og forbedre dansk BG´s
sociale profil. Lykkes det er jeg sikker på, at der er
et stort marked derude, som langtfra er tabt
endnu…
Med den nuværende situation in mente kan man
frygte det værste, håbe det bedste eller også kan
man handle. Jeg vælger at tro at en social modof-
fensiv kan få vind i sejlene, om end vi må se i
øjnene, at BG så i fremtiden vil udvikle sig på nye
vilkår og med en anden profil. Det er der måske
heller ikke nødvendigvis grund til at begræde. 
Jo, knib en enkelt sentimental tåre og indstil dig så
på at fremtidens BG formentlig bliver mindre på
pengeactionens og individuelle cupturneringers
præmisser, og mere som en del af sammenhænge,
hvor spillets mange udfordringer går hånd i hånd
med sociale arrangementer. ■

Social modoffensiv 
i trængselstider

Af Peter Lego Fursund
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Pos. D:  Et  stort  sving på næste rul  
Moneygame. Hvid på rul. Cube action?
Dette er en ældgammel klassisk proposition, som jeg ikke kunne
lade være med at medtage, når nu temaet er blokadespil.
Oprindelig stammer den vist fra en glad chouette fra Thailand, og
er ganske atypisk med to mærkelige blots i bordet….
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Pos. F:  Rigt ig  mange mul igheder… 
Match til 17- hvid fører 10-5. Sort skal spille 44?
Denne stilling stammer fra den igangværende Champions League
Copenhagen, hvor jeg i min kamp mod Søren Andersen skulle tage
stilling til mange forskellige spilleplaner med denne komplicerede
pas 4. Hvad tror du er allerstærkest?

 

2

 

Pos. C:  En sekser  er  f in  
Match til 9 – sort fører 6-4. Hvid på rul. Cube action?
Hvid har fanget to soldater på baren, men til gengæld har sort en
5-spærre. Hvordan vurderer du denne ganske komplicerede stil-
ling – og husk at skele til matchscoren

Hvor skrap er du egentlig? 
Hvis du gerne vil vide det skal du blot læse videre. Dette

er nemlig en lille quiz-spøg, hvor du kan udfordre dig selv

i nogle drabelige positioner. Alt du skal gøre er eventuelt

at finde bræt og brikker frem, og derefter bruge 20-30

minutter på, at finde ud af hvad du ville gøre, hvis du stod

overfor nedenstående valg. Derefter kan du på sidste side

læse svarene, og dit ryk vil få points efter et sindrigt

Det var så det. Du kan nu slå op på næstsidste side, og indkassere dine points og din strenge, men retfærdige dom…

Pos. A:  Samtaleturner ing vol . 1  
Match til 9 – sort fører 6-3. Sort på rul. Cube action?
På vej mod sejren ved ’1. O´Leary Compensation Consultation Cup’
skulle jeg sammen med min makker Peter Friberg tage stilling til
følgende blokade-positon. Rasmus G. Hansen og den norske
kæreste har lige danset  – og hvad så?  

pointsystem. I sidste ende vil din samlede score placere

dig på "Skrapheds-barometret", hvorefter du må leve med

denne skæbnetunge dom indtil næste nummer af

"Gammon" udkommer, hvor der naturligvis bliver

mulighed for at klatre op eller falde af.

I hver quiz er der et tema, hvor du kan teste dine evner

inden for netop denne facet af BG´s mangfoldige univers.

I dette nummer tester vi: hvor skrap er du til ’blokade mod blokade’
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Af Peter Lego Fursund

Pos. B:  Samtaleturner ing vol . 2  
Match til 9 – sort fører 6-3. Sort på rul. Cube action?
Fra samme spil. Af en eller anden grund var dobbeltterningen
stadig i midten nogle rul efter. Her kom der igen i gang i en livlig
diskussion mellem Peter og jeg. Hvad tror du er korrekt cube
action?

Pos. E:  Hvor  stærk er  5-blokaden? 
Match til 17- hvid fører 10-2. Hvid på rul. Cube action?
Fra elitedivisionen hvor Tue Rex og Rolf Nielsen krydsede klinger.
Aktuelt fik Tue ikke ret meget mere ud af matchen end denne inter-
essante position. Hvor stærk tror du Tues 5-blokade er her?
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13 eller 14,2 mm., flere farver, pr.stk. 60 kr.

D o b l e t e r n i n g e r

Diverse terninger, pr. stk. 25-90 kr.

D i v e r s e

Propkort, (100 stk.) 25 kr.
Scorekort, (3 blokke) 15 kr.
Chouetteblokke (3 blokke) 15 kr.
Chouetteblok - STOR 1 stk. 20 kr.    3 stk. 50 kr.
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Diverse T-shirts 80 kr.
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e-mail. Der kan betales på giro, pc-bank, med visa-dankort eller andre betalingskort. Bemærk at prisen forhøjes 5% ved
betaling med "andre betalingskort". Der tillægges et ekspeditionsgebyr på 35 kr. pr. ordre. Med forbehold for trykfejl og
ændringer. Alle priser er inkl. 25% moms.

Butikken
Dansk Backgammon Forbund · Klareboderne 10, 1. · 1115 København K
Tlf.: 33 36 36 01 · Fax: 33 36 36 02 · E-mail:info@dbgf.dk · Web: www.dbgf.dk/butik

www.dbgf.dk/butik

Besøg butikken 

i Klareboderne eller

online og gør dine 

indkøb inden den 

nye sæson og

Holdturneringen 

går i gang.... 



6 G A M M O N  1 0 2  Samtale Cup

Problemet var bare, at min mand i baren på
groveste vis havde brændt mig af, så nu stod jeg
som ansvarlig foran en særdeles lukket bar.
Sammen med alle deltagerne. Og det regnede.
Martin Foldager foreslog optimistisk, at jeg kunne
ringe til Klaus Ryding, der er låsesmed, men den
løsning var nok lidt for dramatisk. Trods alt. 
Asger Kjeldsen vandrede uden held lidt rundt i
nabolaget for at se, om et venligt udskænk-
ningssted havde mulighed for at huse os, men
det var desværre ikke tilfældet. Efter lidt snakken
frem og den anden vej endte det med, at turner-
ingen blev rykket ind på O´Learys på hoved-
banegården, hvor pokalfinalen blev afviklet
ugen inden. Mine boller var efterhånden ved at
blive varme igen, og jeg var yderst taknemmelig
for, at alle feltets 30 deltagere var friske på lidt
improvisation. Min legendariske samtalemakker
Andreas Becher foreslog, at turneringen skiftede
navn til 1. O´Learys Compensation Consulta-
tion, og det blev tilfældet. Man har kun det sjov,
man selv laver. 

En stærk no double
Godt fem kvarter forsinket kunne jeg endelig
foretage lodtrækningen, der bød, at Andreas
Becher og jeg i første runde skulle dyste mod
Mathiesen og Birgitte Nissen. Det blev et utrolig
liret kamp. I første parti opstod følgende stilling:

Becher og jeg sendte knolden i ringen, og efter
en længe diskussion valgte vores modstandere at
suge. Hvad gør du, hvis du bliver doblet i den
situation? Ifølge gnu er det en klar dobling og et
marginalt pas. Aktuelt slog vi en mellemvariant,
hvor vi måtte løbe på en sekser og slå på en toer.
Tosserne på den anden side af brættet valgte uru-
tineret at danse, og så var det parti afgjort. Med
en 2-0 føring (der blev spillet til 9 point) virkede
sejren inden for rækkevidde, men som altid gik
der brok i det, og Becher og jeg kvalificerede os
dermed til consen. Suk. I et andet førsterunde
opgør mødte High Q-konstellationen Nanna
Ibsen og Seong Lee Lødigt-drengene Asger
Kjeldsen og Tue Rex. Ved scoren 5-3 til Asger og
Tue opstod følgende stilling:

Seong og Nanna sendte knolden i ringen, mens
Asger og Tue faldt lige i take-fælden, hvilket
ifølge gnu er korrekt cubeaction for begge sider.
High Q-holder endte i øvrigt med at vinde
opgøret.  

Dråber af regn landede på de tilstedeværendes lettere opgi-

vende skuldre. Folk kiggede med skæve smil på hinanden.

Nogle mere tålmodige end andre. Situationen var uholdbar,

ingen tvivl om det. Vi befandt os foran Herluf Trolle´s Bar &

Natklub, hvor jeg havde inviteret til 1. Trolle SamtaleCup. 

Turneringen der
skiftede navn

Af Taus Bøytler

64

 

 

Hvid på rul  -  Cubeact ion?
Match til 9 Hvid 0 Sort 0
Pipcount: Hvid 118 Sort 84

64

 

 

Hvid på rul  -  Cubeact ion?
Match til 9 Hvid 3 Sort 5
Pipcount: Hvid 184 Sort 178

Som tændstikker blev tordenskjolds soldater brændt af af Herluf Trolle Bar – Alligevel
endte det med en hyggelig og velarrangeret turnering.
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Det andet deltagende Lødigt-par Peter Lego og
Peter Friberg eliminerede i første runde Rasmus
G. Hansen og den norske jente Ann Cicilie,
hvorefter de i anden runde skulle spille mod
Temple-tyrene Pia Jeppesen og Thomas Myhr,
der som det eneste hold fik en bye i første runde.
Ved scoren 6-4 til Pia og Thomas opstod føl-
gende lirede stilling:

Pia og Thomas sendte her en klar no double af
sted, hvilket var ganske snedigt for Peter og Peter
valgte at takke nej tak, hvilket ifølge botten er en
ikke ubetydelig fejl. Navnebrødrene fra Lødigt
endte dog alligevel med at trække sig sejrrigt ud
af kampen. 

Brug for  TU
Et stykke henne i programmet, sad Ann Cililie og
Rasmus G. Hansen og spillede semifinale i con-
sen mod Anette Arnsted og Henrik Søndergaard,
der tidligere har imponeret ved at blive finalister
til 1. Nemesis Consultation Cup i det herrens år
2003. Ann Cicilie og Rasmus havde planmæssigt
bragt sig foran 4-0 til 5 point, hvilken må siges at
være en favorabel føring. Mens det opgør blev
spillet faldt Mathiesen og Birgitte af i den ene
semifinale i main til Seong og Nanna. Og nu,
kære læser, vil jeg bede Dem om at holde tun-
gen lige i munden. Det viste sig, at en eller
anden tosse ved en fejl havde skrevet Anette og
Henrik på et forkert sted på cons sheedet. I virke-
ligheden skulle de kun møde Ann Cicilie og
Rasmus, hvis de først slog det tabende par fra
den ene semifinale. Den igangværende kamp
var altså ulovlig, og blev naturligvis afbrudt.
Anette og Henrik gik i gang med at spille mod
Mathiesen og Birgitte, og det store spørgsmål var
så, om Ann Cicilie og Rasmus fortsat skulle føre
4-0 til 5, hvis det lykkedes Anette og Henrik at
besejre deres modstandere. Det mente Rasmus
naturligvis burde være tilfældet. Rent moralsk
var jeg tilbøjelig til at give ham ret, men samtidig
ville det være en absurd situation, at det ene
hold ville være langt bag ud i en kamp, der slet
ikke var begyndt endnu. Der blev plæderet for
begge sider af sagen, og det var derfor ikke uden

sved på panden, at jeg så mig nødsaget til at
kontakte Brian Klindrup, der er formand for
Turneringsudvalget. Brian befandt sig vist nok til
den ugentlige lørdagsturnering i Smilets By, hvor
den garvede gambler Torben Haseriis også var til
stede. Jeg forklarede situationens alvor for de
herre, der begge mente, at et resultat fra en
ulovlig igangsat match aldrig kunne være
gældende. Torben pointerede endvidere, at det
selvfølgelig var hårdt at få annulleret en 4-0
føring i en 5-pointskamp, men at scoren princip-
ielt var ligegyldig, og situation havde været
nøjagtig den samme, hvis det for eksempel
havde stået 2-3 til 17 point. 

8-0 t i l  5  ikke nok
Jeg valgte at følge Brian og Torbens råd og
rulede, at 4-0 føringen ikke ville være gældende,
hvis Anette og Henrik skulle ende med at ned-
kæmpe Mathiesen og Birgitte. Inderst inde må
jeg indrømme, at jeg håbede, at Anette og
Henrik faldt af, så situationen ikke ville opstå.
Som turneringsleder er det naturligvis mit job at
være fuldstændig upartisk, men ens tankevirk-
somhed kan være svær at få under kontrol, og i
sidste ende ændrer det nok ikke så meget, hvad
jeg går og lommefilosoferer over. For at gøre en
ende på historien, så tæskede Anette og Henrik
Mathiesen og Birgitte, for derefter igen at komme
bag ud 0-4 mod  Ann Cicilie og Rasmus. Det der
lignede en sikker sejr for normanden og Lødigt-
helten endte dog alligevel med et nederlag på 4-
5, hvorefter Rasmus bittert udtalte: "Jeg har aldrig
før ført 8-0 til 5 point for så at tabe alligevel". 
I den anden main semifinale tæskede Peter og
Peter, Klaus Koch-Nielsen og Jan Schmidtsdorff,
der lidt senere også valgte at falde af i cons semi-
en. Finalen kom blev derfor et opgør mellem
Seong Lee/Nanna Ibsen og Peter Lego/Peter
Friberg. Om det var maskotten på den anden
side af Louisa´s navle, der gjorde det endelige
udfald skal være usagt, men Peter og Peter
gjorde i hvert fald kort proces og tildelte deres
modstandere et æg. I consfinalen trak Asger
Kjeldsen og Tue Rex et lidt længere strå end
Anette Arnsted og Henrik Søndergaard, og
kunne efterfølgende kalde sig for vindere af 1.
O´Learys Compensation Consultation consula-
tion. En titel Klaus Koch og Jan Schmidtsdorff
med garanti ikke kunne udtale på det tidspunkt.

Med lidt improvisation lykkedes det alligevel at
få stablet en hyggelig lille turnering på benene.
Enkelte gammonfolk kiggede forbi i løbet af
dagen for en kort bemærkning. Skrappe folk som
Karsten Nielsen og Martin Foldager deltog i
turneringen, uden at gøre sig fortjent til at blive
nævnt andre stedet i reportagen end her på fal-
drebet. Og Ann Cicilie og Rasmus G. Hansen
tabte en kamp til 5 point efter at have ført 8-0.
Gammon er et sygt spil!
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Hvid på rul  -  Cubeact ion?
Match til 9 Hvid 4 Sort 6
Pipcount: Hvid 138 Sort 135
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Q: Fortæl lidt om hvornår og hvordan
du begyndte at spille BG?  

- Det hele startede for ca. 10 år siden, da vores
søn fik et spil i julegave. Herefter læste Majken
og jeg reglerne og gik straks i gang med flere dra-
belige dyster. Jeg har jo også spillet meget skak,
og jeg kan huske, at jeg i starten synes, at spillet
var lidt for heldbaseret og ludoagtigt. Men lang-
somt begyndte jeg at få øjnene op for de strate-
giske sider, spillet indeholder, og da jeg samtidig
fik bank gang på gang af Majken besluttede jeg
mig for at spillet skulle studeres mere seriøst. Jeg
tog ind i Chris Ternels forretning på Gersonsvej
og købte Jelly Fish samt et par Robertie-bøger.
Herefter gik det stærkt. Vi fandt ud af de BR-
regler, der havde ligget i vores første spil slet ikke
var de rigtige, og at man f.eks. ikke kan hoppe
over en 6-blokade med et rul, der tilsammen
giver over seks. Derudover fandt vi også ud af
hvor meget der endnu var at lære. Jeg tror det tog
mig to måneder før jeg første gang vandt en 5
points kamp over Jelly Fish. Vi fik simpelthen så
mange klø, at man skulle tro det var løgn.
Jeg begyndte herefter at spille turneringer mod
levende mennesker og opdagede, at BG sim-
pelthen var vildt spændende og udfordrende
strategisk, og den fascination har jeg stadig den
dag i dag. Jeg er på ingen måde blevet træt af
spillet.

Q: Du spiller for ’Phønix’ i 2. division.
Hvad er det for et hold?

- Phønix kan i hvert fald divisionsmæssigt siges at
være et studie i middelmådighed. Vi har nu i åre-
vis ligget i 2. div. som jo er mellemste niveau, og

derudover scorer vi en sikker midterplacering år
efter år. Holdet var tidligere helt domineret af fam-
ilien Groth, men fra den garde er der nu kun Ebbe
tilbage. Til gengæld er min familie langsomt ved at
kuppe holdet, da både min kone og søn er kom-
met med. Generelt hygger vi os på holdet, og efter
pokaltriumfen kan man nu spore klare ambitioner
om at rykke op næste år – siger Carsten med et blik
i øjet, der mere end antyder at han selv tror, at
midterplaceringer snart vil være fortid. Redaktøren
er ikke sen til at udnytte den pludselige Phønix-
eufori, og næste spørgsmål bliver naturligvis:

Q: Ja, I vandt jo selveste Pokalen i
konkurrence med 80 andre hold –
hvordan dælen kunne det gå til?

- Hehe, vi har ellers ’stolte’ traditioner på Phønix
eftersom vi plejer altid at ryge i 1. runde. Denne
gang havde vi endda fået en hård lodtrækning,
da vi undervejs måtte ondulere hold som Soiree
Dansante, Hatten, Klaps og High Q – men mar-
ginalerne og motivationen var helt klart på vores
side, og så gik det jo som bekendt glimrende,
trods vanskeligheder i et par tiebreaks underve-
js. Den letteste kamp var paradoksalt nok
finalen, hvor vi skulle møde et totalt udbombet
’ML 2’- hold, der havde været igennem nogle
maratonkampe ved finalestævnet. I øvrigt har
Georg fra holdet fundet nogle ’Phøniks-øl’ som
vi skal fejre triumfen med ved førstkommende
generalforsamling. 

I 2003 blev Carsten Simonsen Danmarksmester i Mix og hentede samme 

sommer en sølvmedalje ved DM i doubles. Nu er familiefaderen så på rov igen.

Indenfor kort tid har han både vundet en VM-rejse i Casino Cuppen og blevet

pokalmester med sit hold, "Phønix". Bag det fredsommelige ydre gemmer der 

sig tilsyneladende en drabelig modstander på et gammonbræt. På en lun 

sommeraften fik redaktøren fornøjelsen af at møde Carsten i dennes hyggelige 

lejlighed på Østerbro i København:

Farlig familiefar med tur i den

Interview med Carsten Simonsen

Af Peter Lego Fursund
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Q: Du havde også succes her i Casino
Cuppen, hvor du vandt en VM-rejse
til Monte Carlo?

- Ja, det var fantastisk. Min kone og jeg havde
besluttet os for at vi ville til Monte i år. Derfor
spillede hele familien på op til flere caféer i håb
om, at i hvert fald én af os kunne køre en rejse
hjem. I den forbindelse lykkedes det mig at blive
mester på ’Dilligencen’, og ved finalestævnet gik
det også efter planen i Casinoets lækre og
spillevenlige omgivelser.

De første 3-4 kampe på Casinoet var mod
’lykkeriddere’ som muligvis ikke har været
medlem af forbundet, men herefter blev det
meget sværere. F.eks. havde jeg en meget liret
match mod Klaus Switon i den supervigtige
kvartfinale, hvor jeg undervejs var på hælene,
men alligevel fik skovlen under ham til sidst.
Desværre tabte jeg semifinalen, og skulle
herefter ud i en altafgørende kamp mod Anders
Nielander om en VM-billet. På det tidspunkt var
vi begge helt møre efter en lang dags intens gam-
mon samtidig, med at det ærgerlige nederlag i
semifinalen sved i os begge. Derfor blev kampen
bestemt ikke køn at se på spillemæssigt – f.eks.
tog jeg selv en dobling, jeg stadig ikke forstår
hvorfor. Men aktuelt slog jeg dobbelt 6 og vandt
spillet og senere billetten. Mens Anders så lidt
træt ud i ansigtet efter kampen, havde jeg en
utrolig fed fornemmelse – snart skulle kufferten
pakkes med kurs mod det forjættede land.

Q: Fortæl 
om VM

- Altså, når man tænker over hvor mange penge
der er på højkant, synes jeg at det var en utrolig
hyggelig turnering. Vi var knap 30 danskere
dernede, og selvom vi ikke for alvor fik gjort
væsen af os på resultattavlen dernede var
stemningen i top. Derudover synes jeg også, at
VM har et utroligt lækkert format med mulighed
for to forskellige consolations (hvis man var ude
af hovedturneringen, red), last chance, hold-
turnering og sågar en hviledag, hvor man kan
tænke på andet end BG. Så selvom ens evner er
begrænsede i forhold til modstanderne, er der
rigtig gode muligheder for at få spillet en masse.
Derudover var det lækkert at få se nogle af de
virkelige hajer live – udover vores hjemlige
stjerner kan jeg nævne i flæng: tyskerne
Levermann, Meyburg og Jonas, franskmanden
Tardieu og svenskeren Granstedt. 

Q: Du valgte selv at stille op i den
højeste række, og dermed gå efter
titlen. Hvordan gik det?

- I det store hele gik det nogenlunde, idet jeg
vandt ca. halvdelen af mine kampe totalt set.
Men desværre blev jeg ekspederet ud allerede i
1. runde af hovedturneringen af min landsmand
Martin Foldager i en sindsoprivende kamp, hvor
jeg førte 12 – 4 og endte med at tabe i DMP. Og
så spændte jeg endda ben for mig selv, da jeg

Carsten Simonsen FAKTA

Alder: 48 år,

DBgf nr.: 1256

Rating: 1155.

Civil stand: Gift med Majken Johansen med
hvem han har børnene Jacob og
Sandra

Uddannelse: Cand. Scient. Matematik og Fysik.

Beskæftigelse: Afdelingsleder på DMI.

BG: Startede med at spille BG i 1995.
Debuterede for holdet ’Phønix’ i år
2000. Turneringsresultater 5

Største sejr: Danmarksmester i Mix-double
2003 med konen Majken.

Hobbyer: Skak, bridge og vinterbadning

Favoritklub: FC København

Yndlingsdrik: Cola

Musik til øde ø: Ville nyde stilheden – efter et par
år kunne en skive med Rod
Stewart måske findes frem…

Største last: Også vinterbadning 
– det er stærkt vanedannende

Carsten Simonsen 
fanget i et lykkeligt 
øjeblik under VM...

Fortsættes på næste side...
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fejlspillede en 64, der blev dyr, siger Carsten,
med et smil, der antyder, at han er kommet over
nedenstående ’uheld’:

Q: Hvad er dine styrker og svagheder
som BG-spiller?

- Mine største styrker går mest på det mentale.
Jeg er tålmodig, kæmper altid til sidste brik, og
har ingen problemer med at spille mange timer i
træk, da jeg fra skak er vant til lange udmar-
vende kampe. Til gengæld har jeg den svaghed,
at jeg indimellem kan tabe hovedet under
kampe, og lave store hjerneblødninger, der, for
at blive i skakterminologien, lidt svarer til at
sætte en officer i slag.

Q: Hvem er efter din mening landets tre
bedste spillere?

Hmm…., så må jeg sige Peter Jes Thomsen, som
finder ting, der går over min forstand. Derudover
må det være en Steen Grønbech, der arbejder
uhyggeligt seriøst med spillet, og simpelthen
skriver alt ned og analyserer. Og til sidst vil jeg
pege på Brian Elgaard, da jeg synes hans spil ser
rigtig overbevisende ud…

Q: Hvad er din mest sindsoprivende
match du har vundet?

- Det må være mod Michael Bo Hansen fra
Klaps på vej mod pokaltriumfen. Holdet var
bagud 1-2, så jeg SKULLE vinde for at holde liv
i pokaldrømmene. En meget spændende match
endte naturligvis i et vanvittigt DMP,  hvor jeg på
et tidspunkt var helt væk, og blot klyngede mig
til håbet om at få etableret et dårligt timet ace-
point game. Det lykkedes, jeg fik mit skud -
ramte - og med mit kollapsede bord lykkes det
mig alligevel at få soldaterne i hus først. Michael
sad med blanke øjne længe efter, og i tiebreaken
vandt vi jo som bekendt også holdsejren på 3-2.
Det var vildt!

Q: Der foregår en del debat om BG´s
fremtid, især set i lyset af ‘kabalens’
fremmarch, og manglen på nyt ungt
blod. Hvordan tror du, det kommer
til at gå?

- Jeg er ret optimistisk med hensyn til fremtiden.
Jeg så en international undersøgelse, der IKKE
tydede på, at på færre deltagere til de store
turneringer. Og backgammon er et så smukt spil
både strategisk og visuelt. Derudover kan man
aldrig blive færdig med at forbedre sig, og så kan
jeg godt lide, at det ikke er så pengefikseret som
poker. Altså når man har siddet en time i træk og
fået to kort i poker, og foldet dem næsten hver
gang, er det utrolig lækkert at få et gammon i
hånden.
Desuden så jeg at man optagede live-tv fra VM i
Monte, og med lidt held og dygtig journalistik
kan det måske sælges på linje med poker-tv.

Q: Ellers 
noget?

Ja, her til sidst vil jeg godt sige, at jeg er virkelig
glad for det danske BG-miljø. Folk er generelt
venlige og imødekommende, og villige til at øse
ud af deres viden. Der bliver ikke gemt på hem-
melighederne... ■
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Hvid skal  spi l le  6-4?
Match til 17 Hvid 15 Sort 16   
Pipcount: Hvid 39 Sort 165

Carsten fortæl ler :

“Jeg fandt det næstbedste træk i stillingen 

(8/2 - 4/off, red.) mod Foldager, rullede 1-1 i

næste rul og derefter 4-3. Martin, der havde

fået den sidste brik ind, rullede en ener, vandt

spillet, og jeg kvalificerede mig til 1. cons. 

Der er nok en vis form for retfærdighed i

backgammon. Fejl straffes.



Fredericia og Århus BG Klub præsenterer

ÅBNE JYSKE
MESTERSKABER

10. og 11. september 2005
Fredericia Billard Klub · Nørrebrogade 131 · 7000 Fredericia

Yderligere Info:  Inge Christoffersen: e-mail: inge@bolignet-aarhus.dk eller telefon 8250 8558
Steen Juul Nielsen: e-mail: steenjuul@nielsen.tdcadsl.dk eller telefon 5087 0776

Luxus dobbelt værelse, med eget bad/toilet kr. 630,-
Luxus Enkelt værelse, med eget bad/toilet kr. 440
Familie værelse, (4 sovepladser) med eget bad/toilet kr. 750,-
Billig enkelt værelse, med fælles bad/toilet kr. 340,-
Billig dobbelt værelse, med fælles bad/toilet kr. 450,-

Alle priser er inkl. morgenad.

Der arrangeres også overnatning i fællesrum på spillestedet for kr. 20,- 
dog skal du selv medbringe sovepose og liggeunderlag.

Overnatning:

Hotel Postgården
Oldenborggade 4 · 7000 Fredericia
Telefon 7592 1855

Ved reservation af hotelværelse senest den 26.
august gives der 10% rabat på alle priser, hvis 
man oplyser koden: Jyske Mesterskaber i BG

Program: Lørdag 11:00-11:30 Registrering
12:00 Start

Søndag 11:00-11:30 Registrering (beg.)
12:00 Start/Forts.

• Mad og drikke kan købes på stedet
til meget fordelagtige priser og må ikke
medbringes!

• Hovedlokalet er røgfrit! 
Rygning tilladt i anviste lokaler.

• Vinder af mester-rækken får fri entre til DM.
• Mester- og Mellemrække: Urpræference 

og urtvang i alle semifinaler og finaler.
• Forhåndstilmelding på ÅBgK-girokonto:

000 4 96 90 49 senest 2. september.
Husk navn og DBgF nummer!

Indskud Reg. Senreg.
Mester kr. 1000,- kr. 125,- kr. 50,-
Mellem (Max rating 1100) kr. 500,- kr. 75,- kr. 50,-
Begynder (Max rating 1010) kr. 100,- kr. 25,-

Format
Mester Cup / Progresiv Cons.
Mellem Monrad kvalifikation + Main / Progresiv Cons.
Begynder Monrad – OBS: Spilles søndag

Added 
Prize 
Money kr. 3.000 ...og stigende
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Skive Åbent Backgammon turnering blev afholdt
for 3. gang i fin stil på værtshuset Potten den 19.
juni. Turneringen var velbesøgt med spillere fra
blandt andet Ålborg, Tønder, Silkeborg, og Arhus
til stor glæde for Skive Backgammon klub. 

Der var 32 tilmeldt. Efter 5 runders Monrad
kunne John Garside løbe med 1. præmien. 2.
præmien gik til Johnny Pedersen og 3. præmien
til Christian Kiiser. En sideløbende Cup turnering
blev vundet af Peter Holm Stampe og 2. præmie
gik til Philip Hayles. Last Chance blev også 
vundet af Philip Hayles med Rikke Kragh på 2.
pladsen. 

Med solskin, hyggelige spillere, god mad fra Charlies Bøfhus og gode omgivelser, må
Skive Åbent rangere højt i katogorien ’Danmarks hyggeligste turnering’. Vi ses næste år! 

Skive Åbent 2005



S V E N D B O R G  B A C K G A M M O N  K L U B  

indbyder til

6. Svendborg Open
Lørdag den 20. august på 

Bowl-Inn, Nyborgvej 4, 5700, Svendborg

A D D E D  P R I Z E  M O N E Y  2 0 0 0 , -

P R O G R A M
10.30-11.30 Registrering

Herefter lodtrækning og turneringsstart umiddelbart efter
(Medlemsskab af DBGF kan tegnes på turneringsdagen)

A-RÆKKE B-RÆKKE
Entry: 425,- 75,-
Reg/senreg: 75,-/ 50,- 25,-/ 0,-
Rating: Fri <1020 eller max. TMP 500
DBGF-medlemskab: Ja Nej
Deltagerantal: Max. 64 Ingen begrænsning 
Format: Cup med progressiv consolation Så mange kampe som muligt
Betaling: Senest 10. august 2005 på kontonr. 0815-8155764598, Svendborg Sparekasse.

Indbetaling e. nævnte dato udløser senregistrering. Husk navn & DBGF-nr.
Betaling/senregistrering kan også foregå på dagen.

E V E N T S Der bliver arrangeret stoppots, jackpots og andre side-events.

S I D E P O O L Frivillig kr. 100,- sidepool i A-rækken.

U R Der er ur-præference i A-rækken, dog er der ur-obligation i semifinale og finale.

R Y G N I N G Der opdeles i ryger og ikke-ryger lokaler. Der er ikke-ryger-præference.

F O R P L E J N I N G Der sælges mad, drikkevarer, slik og cigaretter til yderst rimelige priser.

O V E R N A T N I N G Kontakt os på nedenstående emails/telefon og vi skal gerne hjælpe med dette.

I N F O Bykort og andet kan ses på www.sbgk.dk

K O N T A K T  Kaj Damgaard, tlf. 6222 9539 eller Kenny Nissen, tlf. 2011 6201 / kennynissen@mail.dk

Eventuelle tilføjelser eller ændringer vil blive annonceret på DBGF`s debatforum (www.dbgf.dk) under "indenlandske turneringer".
Medbring venligst egne spil og ure - vi har kun et begrænset antal.

V E L  M Ø D T  ! ! !
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Den økonomiske s i tuat ion
Efter en gennemgang af Forbundets økonomi er
det kommet frem, at der foreligger nogle udfor-
dringer i fremtiden, som skal løses, for at
Forbundet har en fremtid. Det er nødvendigt at
opstille både en langsigtet og en kortsigtet plan.
I det følgende vil jeg prøve at beskrive hovedår-
sagerne til, at Forbundet er i den nuværende sit-
uation. 

• Det kostede ca. 50.000 kr. i merudgift at få
lavet regnskabet for 2004.

• Nordic Open 2005 gav et underskud på ca.
65.000 kr.

• BG-cup 2005 gav ca. 50.000 kr. i underskud.
• Sponsoratet fra GamesGrid på 350.000 kr.

over de sidste 3 år er bortfaldet i 2005.
• Den store udskiftning på kassererposten har

betydet, at Forbundet har kørt uden reel
økonomisk styring i de sidste ca. 1_ år, da
ingen har haft overblikket over den
økonomiske situation.

Der har været opstillet en kortsigtet plan, med
formål at sikre Forbundets likviditet frem til 1.
nov. hvor kontingentindtægterne kommer ind.
Hovedtiltagene i den kortsigtede plan var: 
1: tidligere end normalt indbetalte indskuddet

for deltagelse i holdturneringen. Stor tak til de
hold, der havde mulighed for at hjælpe på
denne front.

2: Vi har åbnet op for, at man kan melde sig ind
i forbundet for en 5-årig periode for i alt 2500
kr. Dette har de fleste i bestyrelsen gjort og
ligeledes nogle enkelte andre. Vi vil gerne
opfordre andre til at gøre det samme, hvis de
har mulighed for det. Også her vil vi gerne
takke all,e som allerede har støttet op om
dette. 

Efter Steen Grønbech er blevet indsat som
kasserer, er der blevet udarbejdet et budget, som
viser, at Forbundets økonomiske aktiviteter kører
med et underskud på omkring 100.000 kr. årligt
(heri er kun medregnet de faste poster og således
ikke f.eks. Nordic eller BG-cup). Dette er
selvsagt ikke holdbart i længden, og der må fore-
tages nogle justeringer. Derfor har bestyrelsen
udarbejdet en langsigtet plan, som vil være med
til at sikre Forbundets økonomi på sigt. Dog vil
der gå en årrække, før vi har nået de mål, der er
opstillet. I det følgende vil hovedtiltagene for
den langsigtede plan blive opremset:

Bestyrelsen har opstillet følgende 
mål/tiltag for fremtiden: 
• Forbundets daglige drift skal kunne løbe rundt

uden tilskud fra sponsorer.
• Når der er mest lavvande i kassen i juli-august,

skal der være minimum 50.000,- på kontoen
(inden indtægt for holdturnering, kontingenter
og DTF tilskud). Pt. mangler ca. 200.000,- i
forhold til dette mål. 

• Der skal lægges et budget, som sigter efter et
årligt overskud på ca. 30.000 kr. om året
eksklusiv eventuelle nye sponsorater (Dette
mål vil ikke kunne opfyldes for indeværende
år).

• Kontingentet ændres til:
1: Normalt kontingent, før 1 dec: 500 kr./år.
2: Normalt kontingent efter 1 dec: 550 kr./år.
3: 5-årig kontingent: 2500 kr./5 år.
4: Nye medlemmer: 100 kr./år.

(kun for personer bosiddende i Danmark og
kun et engangstilbud)

5: Cafemedlemskab: 200 kr. /kvartal
• Udgifterne til Gammon nedbringes (i dag

koster det ca. 25.000 kr. pr blad, der
udgives). Herom senere.

• Turneringer arrangeret af DBgF må ikke give
underskud (her tænkes især på Nordic og
BG-cup). Dette kan vi aldrig sikre os 100%
imod, men der skal som minimum udarbe-
jdes et detaljeret budget for turneringen,
inden den afholdes. Ligeledes vil vi i fremti-
den prøve at basere afholdelsen af disse
turneringer mere på frivillig arbejdskraft
(f.eks. blev der i år til Nordic betalt mere end
60.000 kr. i lønninger). Vi vil gerne opfordre
alle medlemmer til at støtte op om dette.

• Sponsorer. Vi vil prøve at "sælge" vores
turneringer til potentielle sponsorer. Vi har

Nyt fra Bestyrelsen

DBgF har været igennem en meget

hektisk periode, hvor fokus har været

på økonomien. DBgF er kommet i 

økonomiske problemer. På debatten

(www.dbgf.dk) er alle problemerne

blevet vendt og drejet af 

medlemmerne, og der er kommet

mange gode forslag til, hvordan der

kan spares. Der er ingen tvivl om, at

der også i den kommende tid vil 

være stor fokus på DBgF’s økonomi.
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nedsat et sponsorudvalg, som tager kontakt til
eventuelle sponsorer og forhandler en kon-
trakt på plads. Også her er det især
bestyrelsen der trækker læsset. Det er tid-
skrævende, og vi har brug for alt den hjælp,
vi kan få. Så hvis I mener, I kan hjælpe til på
dette eller andre områder så kontakt
bestyrelsen. Vi håber, at I vil støtte op
omkring dette og komme med gode ideer.

Yderligere er der opstillet nogle mere langsigt-
ede strategier, som også vil være med til at ned-
bringe udgifterne. (se senere).

Gammon bladet  i  f remtiden 
Fra årsskiftet har en stor del af Gammon redak-
tionen valgt at stoppe for denne gang. Dette er
Peter Lego (redaktør), Klaus Koch-Nielsen og
Taus Bøytler. Bestyrelsen vil gerne takke dem for
det store stykke arbejde som de har lavet gen-
nem de sidste år. I den forbindelse vil vi gerne
opfordre alle, der kunne være interesseret i at
være en del af den nye Gammonredaktion til at
tage kontakt til bestyrelsen.  
Grundet nye portoudgifter vil vi gå ned til 4
blade om året. Disse vil dog så kunne blive
meget større end tidligere (op til 250 gram).

• Redaktionen ønskes i fremtiden væsentlig
større end i dag: 

• En redaktør der har det overordnede ansvar
for bladet.

• 1-2 personer der udelukkende opsøger
reklame-annoncer til bladet.. 

• 1-2 grafikere til at sammensætte bladet. 
• Ca. 10 personer der står for selv at skrive

artikler, samt at finde personer der ligeledes
kan bidrage til bladet.

Inger  Ny i  bestyrelsen 
Peter Sung Hoon Jensen har valgt at træde ud af
bestyrelsen. Derfor siger vi velkommen til Inger
Hesselvang, som nu bliver fuldgyldigt bestyr-
elsesmedlem. 

Langsigtet  p lan for  DBgF 
Vi har i bestyrelsen diskuteret langsigtede strate-
gier for Forbundet og er kommet frem til føl-
gende tiltag, som vi vil undersøge nærmere. Det
skal pointeres, at det ikke er tiltag, som vil blive
ført ud i livet på kort sigt.

Afvikl ing af  but ikken 
Over de sidste to år har butikken givet ca.
70.000 i overskud hvert år. Det er oplagt at de
70.000 kr. ikke står mål med, hvad det koster at
drive butikken. Det koster en del arbejdstimer
både for Anne og for bestyrelsen. Regnskabet er
væsentlig mere kompliceret med butikken (intet
momsregnskab uden butik) lagerplads, vare-
lager, forsikring, tyveririsiko mm. Derfor har

Foldager, Bøytler og DBgF
Præsenterer

7. DM for Damer
5. Årets Tøsedreng

Lørdag den 17. september 2005 
I Indre By Medborgerhus 

Ahlefeldtsgade 33, 1359 Kbh. K. 

Priser for begge rækker:
Entré: 230 kr.
Registrering: 70 kr. (inklusiv let morgenmad)
Senregistrering: 0 kr.

Bemærk: Deltagerloft på 32 til Årets Tøsedreng 
(ingen deltagerbegrænsning til DM for Damer).

Program:
9-10 Senregistrering

10 Offentlig lodtrækning til DM for Damer
10.15 Start første runde
18-19 Spisepause 

Ca. 22 Præmieoverrækkelse

• Medlemskab af DBgF er obligatorisk i begge rækker

• Der vil være ur-præference i begge rækker

• Medbragt mad og drikke vil ikke være tilladt, da det kan
købes på stedet

• Forhåndstilmelding senest: Fredag den 9. september 2005.
Pengene kan indbetales i Den Danske Bank: 
Reg. Nr. 4160 Konto nr. 4160452692. 
Husk at meddele DBgF nr. på indbetalingen.

• Medbring venligst eget spil og evt. ur.

• Turneringsledere: Martin Foldager og Taus Bøytler

• For yderligere information: 
foldagermartin@hotmail.com (2822 3405)
tausboytler@hotmail.com (6025 6472)

Vel mødt til DM for Damer afholdt af mænd!
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Solrød ABC

Indbyder til

DM DOUBLES 2005
27. – 28. august 2005

Erhvervs – Kulturcenter
"SOLRØD PRODUKTIONSSKOLE"
Højagervænget 33A – 2680 Solrød Strand – Tlf.: 25 13 68 65

Indskud:

Doublerække 400,- kr. pr. par.
Registrering 100,- kr. pr. par.
Senregistrering 50,- kr. pr. par.

Program:

Lørdag, d. 27. august
10:00 Registrering
11:15 Start 1. runde

Søndag, d. 28. august 
11:00 Start 7. runde
20:00 Præmieuddeling

Turneringsformat:

Turneringen afholdes efter Monrad-systemet. Alle par er
garanteret 11 kampe til 9 point. Der er afsat 1_ time pr. runde. 
Ikke afsluttede kampe registreres som hængepartier, der skal
afsluttes senest i pausen. Medlemskab af DBgF forudsættes!

Forhåndstilmelding:

Senest 20. august 2005
Indbetal på BG-Bank kontonummer: 1551-0016626090
HUSK AT ANGIVE DBgF NUMMER!!
For yderligere information: 25 13 68 65 – Mogens Løber

MEDBRAGT MAD OG DRIKKE FORBUDT!

* * *  W W W . S O L R O E D A B C . D K  * * *

bestyrelsen besluttet at undersøge muligheden
for at indgå en aftale med en person om at
overtage butikken. Denne kunne så evt. spon-
sorere en del til Forbundet. Vi ville opnå en
rimelig stor besparelse, hvis vi tager alle sideef-
fekterne med. 

Forbundets bel iggenhed
I sammenhæng med overstående kunne det
overvejes at flytte Forbundet til en billigere
adresse (evt. på en privatadresse). Bestyrelsen
vurderer, at vi kan nøjes med 1.000-1.500 kr. pr.
mdr. Dermed vil vi spare omkring 70.000 kr. på
lokaleudgifter årligt. Det er klart, at dette hænger
sammen med overstående tiltag. 

Nyt Fra Ordens & Amatørudvalget
Ordens- og Amatørudvalget har fået indbragt en
sag, der drejer sig om snyd i forbindelse med
lodtrækningstabeller og udfyldelse af resultat-
tavler under Casino Backgammon Cup 2005 

Ordens- og Amatørudvalget har truffet den
afgørelse, at:
• Jan Bjerre Kristensen, DBgF nr. 690 
• Lars Thomasen, DBgF nr. 7887 
• Poul Østergaard, DBgF nr. 8662 
udelukkes fra deltagelse i DBgF aktiviteter i 6
måneder samt udelukkes fra at kunne varetage
hvervet som turneringsledere i 12 måneder reg-
net fra 1. juni 2005. 

Sagen drejer sig i korte træk om, at lodtræk-
ningstabellerne kun er blevet brugt delvis, da
man har placeret nogle af spillerne efter behag
og efter, hvad der ansås for at være mest forde-
lagtigt. Der har været 3 turneringsledere indb-
landet i sagen: 
Jan Bjerre Kristensen, Lars Thomasen og Poul
Østergaard. 

Poul Østergaard har erkendt den omtalte snyd.
Poul Østergaard har som den eneste benyttet sig
af retten til at, til brug for sagens behandling i
Ordens- og Amatørudvalget, komme med en
beskrivelse af sagens sammenhæng. 
De har med deres anstrengelser for, at finde
måder at omgå reglerne på, bragt mistro til
tillidshvervet som turneringsledere til stor skade
for organiseret backgammon. 
I forbindelse med sagens behandling, har en af
sagens parter påpeget, at snyd af denne karakter
finder sted også andre steder. 
Ordens- og Amatørudvalget har ikke modtaget
konkrete anmeldelser om lignende sager, men
opfordrer alle, der er bekendt med lignende
forhold til, at indberette dette for Ordens- og
Amatørudvalget. ■
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Morten Jacobsen med sin trofaste følgesvend...
Pia Jeppesen kigger med.

Jensens Bøfhus invaderet på en sommerdag 
af koncentrerede gammonspillere.

En lykkelig Taus B. har netop besejret 
selveste Karsten Bredahl i mestrenes turnering.

“Jeg sætter min hat 
som jeg vil – sætter 
den gerne på spil?”

“Selv en verdensmester
kan se spøgelser”

Foldager...
et “spøgelse”?

Pia Jeppesen i rette element.

Grønbech, mørkegrå, har netop doblet 
Claus Cato, Lysegrå. Det forlyder ude i byen,

at Cato droppede – noget forsigtigt.

UEFA
CL
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"Halloo, Inge jeg kan ikke få ungerne passet den
dag jeg skal være turneringsleder til vores
Grundlovsturnering". Sådan lød det fra min
næsten-navnesøter fra Aalborg, Inger
Hesselvang, nogle uger inden de skulle holde
turnering. "Dum" som jeg var, lovede jeg at assis-
tere, hvis så de kunne undvære mig som delt-
ager. Det kunne de så blive nødt til. Hvorom alt-
ing er, så tog jeg fredag 10. juni toget til Aalborg,
for at besøge Inger. Om aftenen var der hjem-
melavet lasagne, og da ungerne var pladseret
foran videoen kunne vi sætte os og få de sidste
detaljer på plads omkring turneringen den efter-
følgende dag. Den næste dag, som godt nok ikke
var Grundlovsdag, hvor turneringen sædvan-
ligvis bliver holdt, tog vi bussen til
Studenterhuset. Vi var tidligt på den, men dog
ikke de første. Langsomt begyndt folk at dukke
op, deriblandt en bilfuld fra Århus. Der var
desværre ikke nok deltagere til at starte begyn-
der-rækken, så blev indlemmet i A-rækken, som
nu fungerede med en sidepool i stedet. 

Vejret viste sig ikke fra sin allerbedste side, så der
blev ikke så meget med at sidde og spille uden-
for i solen, som der ellers er tradition for. I første
runder var Århusianerne så "heldige" at trække
hinanden. Michael Malmros mødte Finn
Mølgård og vinderen af den kamp skulle møde
topskrappe Morten Johansen, som havde fået
tildelt en bye. Det gik hverken dårligere eller
bedre end at Malmros vandt over både Finn og
Morten, som begge måtte se sig hensat til conso-
lation. Her gik det noget bedre for Finn Mølgård,
som gik hen og vandt consfinalen over Tom
Møller Nielsen fra Fjerritslev. Stort tillykke med
Toms første resultat. 

I main kom den ene semifinale til at stå imellem
Claus Lund Nielsen (Casino Cup finalist), som
hermed var sikret sit andet resultat i sin korte

karriere, og det selvom han kun ville have været
med i B-rækken, og Peter Holm Stampe, den
lokale helt. Den anden semifinale stod imellem
Michael Malmros og Allan Larsen, endnu en
lokal helt. Finalen blev et opgør imellem de to
lokale Allan Larsen og Peter Holm Stampe. 

Her følger et par detaljer fra den noterede finale,
stor tak til Malmros for det arbejde.:
Ved scoren 10-2/15 har Stampe lige slugt en for
god dobling, Allan skal nu spille 61. Hvad skal
man gøre?

Det faktum, at der lige er taget en for god dobling,
bør få en til at gå efter den gammon. Det nytter
ikke at spille for passivt og løfte 8 punktet med 8/7
8/2. Det giver bare modstander alle muligheder
for at forbedre sin position og gør det endnu
sværere for en selv at komme af sted fra ankeret
på hans barpunkt. Hvis man derimod angriber nu,
så har man alle chancer for bare at smadre mod-
stander. Han får ikke lejlighed til at forbedre sit
bord ved at dække blottet eller save det blot han
har i outfield. 8/1* må være sagen, da man så
stille og roligt kan tøffe hjem fra ankeret imens
modstander danser sig til en gammon.

Aalborg
Grundlovsturnering

2

 

Sort  skal  spi l le  6-1?
Match til 15 Hvid 2 Sort 10  
Pipcount: Hvid 129 Sort 104

Af Inge Christoffersen
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Allan spiller aktuelt det passive 8/7 8/2, men får
sin gammon hevet hjem alligevel og et par parti-
er senere ved scoren 6-14/15 skal Stampe her
spille 42. Hvad skal man gøre?

For nogle nye spillere kan det godt se noget
farligt ud at hitte her. Ved at spille b/23 20/16*
stikker man jo lige en del blots ud og opgiver det
meget attraktive og sikre 5-punktsanker man har.
Her skal man så også lige tage scoren i betragt-
ning. Vi er nu nået til postcrawford og Stampe
kan derfor ikke gå gammon. Så han behøver slet
ikke at bekymre sig om at uddele blots. Han skal
bare spille det der vinder mest. Hvis man hitter
så har man en rigtig god chance for at vinde det
her parti frem ad banen, samtidigt med at man
senere kan falde tilbage og vinde fra ankeret,
hvis det går galt. Hvis man ikke hitter, så er man
bare automatisk faldet tilbage i et dårligt 2,5-
bagspil og man giver bare modstander fred og ro
til at løbe af sted med den sidste brik ovre i ens
hjemland. Dette kan kort sagt ikke være opti-
malt. Det gælder altså om at holde alle spille-
planer åbne. Hitter man kan man både vinde fre-
mad banen og senere falde tilbage på ankeret.
b/23 20/16* er sagen.
Peter Stampe valgte at spille b/23 8/4 og save blot-
tet, men overlevede alligevel dette parti og et mere
og ved scoren 10-14/15 skal Allan nu spille 5-4. 

Man er bagud i løbet og vil egentlig gerne have
fat i en af modstanders brikker. Han står ret
dårligt/strippet og skal nok snart dele skud ud.
Planen er derfor ikke at løbe med sin bagerste
brik og minimere kontakten, samt give mod-
stander fred og ro til at spille ned fra midtpunk-
tet. Her gælder det bare om at blive tilbage og
spille 13/4 i stedet. Det giver maksimalt pres på
modstander, når han skal hjemad. Der er med
andre ord ikke ret mange rul der spiller godt i
hans strippede position, hvis du bliver tilbage. 

Allan valgte at løbe med sin bagerste brik 20/11.
Han taber også dette parti og næste, men kan
dog i DMP endelig lukke kampen og kalde sig
vinder af Aalborg Grundlovsturnering 2005.
Dette er Allans første resultat og TL bemærker, at
det er glædeligt at en del nye folk dukker frem på
bg-scenen og tager nogle resultater hjem.
Således hele 3 der fik enten sit første eller andet
resultat hjem denne dag. Man kan så gisne om
hvorvidt det skyldes at nogle af de garvede folk
har trukket sig mere tilbage. Jeg synes dog, at der
trods alt var en hel del meget erfarne spillere
med denne dag og vil nok tilskrive dette
fænomen et helt naturligt generationsskifte. 

Til sidst må jeg lige nævne last chance, som blev
et rent Solrød opgør imellem Tommy Kean og
Mark Holm i finalen, som jeg personligt glæder
mig til at se igen her sidste weekend i august til
DM Doubles. Vinderen af last chance blev
Tommy Kean. Ikke at forglemme dagens uheldig-
ste mand, Morten Johansen, som formåede at
falde af i 3 kampe i streg og kun få i alt et par
point. Dette udløste den helt fantastiske
trøstepræmie i form af en aflagt fødselsdagsgave
en blomsterbog af en slags med inskriptionen
"Hjerteligt tillykke med fødselsdagen". Det er
efterhånden en stolt tradition med disse hade-
gaver som trøstepræmie til Aalborg
Grundlovsturnering. 

Anyway… TL og Aalborg NiceDice takker alle
deltagere for en god dag og et pænt fremmøde
og håber selvfølgelig at se alle samt endnu flere
igen til næste år. 

2

 

Sort  skal  spi l le  4-2?
Match til 15 Hvid 14 Sort 6   
Pipcount: Hvid 128 Sort 161
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Sort  skal  spi l le  5-4?
Match til 15 Hvid 10 Sort 14   
Pipcount: Hvid 114 Sort 135
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TOP102Listen er opdateret 
den 4. august 2005

1 Jensen, Mikael Kolding 1255.16
2 Lindkvist, Carsten Enkeltmedlem 1253.30
3 Bredahl, Karsten ML 1252.60
4 Thomsen, Peter Jes ML 1248.25
5 Daugbjerg, Morten Kolding 1245.54
6 Grønbech, Steen ML 1237.59
7 Hansen, Michael Soirée Dansante 1231.87
8 Pedersen, Johnny R. Top Fun 1224.17
9 Jensen, Rolf Enkeltmedlem 1223.22

10 Sjølin, John Ordrup BC 1223.06
11 Lassen, Morten Nemo 1222.86
12 Fursund, Peter Lego Lødigt 1220.21
13 Velando, Georges Hitmen 1213.96
14 Sørensen, Erik Farum 1213.84
15 Jespersen, Thomas Nemo 1211.64
16 Nielsen, Rolf Århus BgK 1207.03
17 Sønder Jensen, Christian ML 1206.91
18 Johansen, Morten Tøserne 1206.63
19 Andersen, Mads Nemo 1206.52
20 Haarbo, Niels Klaps 1205.47
21 Lylloff, Sander High Q 1203.34
22 Jensen, Mads Paabøl Rulle Marie 1202.79
23 Olsen, Martin Kruse Roskilde BK 1202.24
24 Elgaard, Brian Hatten 1201.67
25 Trabolt, Lars Århus BgK 1200.89
26 Andersen, Kim Valeur Hatten 1199.36
27 Mortensen, Frank Manhattan 1199.24
28 Torkelund, Peter Hackenbusch 1198.53
29 Krakus, Michael 90´eren 1197.10
30 Christensen, Tobias Lødigt 1191.67
31 Hansen, Rasmus G. Lødigt 1191.39
32 Hansen, Thomas W. High Q 1189.17
33 Bøytler, Taus Lødigt 1188.05
34 Lundstrøm, Steffen Cube Action 1185.68
35 Thyssen, Jørn Århus BgK 1185.58
36 Bondo, Jes Klaps 1185.05
37 Nielander, Anders DBPS 1183.16
38 Bønding, Lars Århus BgK 1182.79
39 Mathiesen, Hans Kristian Kolding 1181.39
40 Knudsen, Mogens N. Enkeltmedlem 1180.36
41 Jensen, Peter Friis Rulle Marie 1178.95
42 Lewis, Tanja ML 1178.22
43 Gad, Jesper Kolding 1177.82
44 Klindt, Mads KBgK 1177.60
45 Weile, Michael Soirée Dansante 1177.23
46 Sørensen, Per Lindvig Soirée Dansante 1175.61
47 Neregaard, Jens Klaps 1174.75
48 Larsen, Kristian Stegenborg Klaps 1173.68
49 Jensen, Birger Gamses Venner 1173.55
50 Bodholdt, Henrik Klaps 1173.54
51 Rydeng, Klaus Roskilde BK 1173.33
52 Larsen, Henrik Solrød 1172.21
53 Sørensen, Mikael Saxo 1171.66
54 Friberg, Peter Lødigt 1171.54
55 Bloxham, Jan Andrew Enkeltmedlem 1171.41
56 Brusgaard, Kim Farum 1171.08
57 Skov, Nicolai Familien Øresund 1170.83
58 Klammer, Lars Klaps 1170.54
59 Hansen, Nico Tøserne 1167.53
60 Pedersen, Brian Roskilde BK 1167.45
61 Jensen, Lars P. Rulle Marie 1166.07
62 Ullitz, Brian Farum 1165.66
63 Fardan, Michael Familien Øresund 1162.17
64 Madsen, Lasse H. Klaps 1162.00
65 Hauboff, Tony ITeration 1161.80
66 Mortensen, Renè Nemo 1160.62
67 Sørensen, Daniel H.C. BG Klub 1159.82
68 Hansen, Gustav ML 1159.47
69 Neumann, Robin Roskilde BK 1159.38
70 Jourdan, Michael Hitmen 1158.96
71 Krogh, Torben High Q 1157.85
72 Andersen, Gabriel Århus BgK 1157.24
73 Nissen, Kenny Svendborg BgK 1157.09
74 Jannik, Arne Aalborg Nice Dice 1156.92
75 Toftsø, Peter ML 1156.91
76 Hansen, Ulrich Temple 1156.81
77 Lee, Seong Ill High Q 1156.45
78 Myhr, Thomas Temple 1156.13
79 Simonsen, Carsten Phønix 1154.86
80 Hansen, Jan Busch Ordrup BC 1154.66
81 Andersen, Jakob Temple 1153.88
82 Espenhain, Torkil Enkeltmedlem 1153.23
83 Bentler, Frederik Soirée Dansante 1151.60
84 Ostermann-Petersen, Jens Café Ludwigsen 1150.73
85 Raft, Anza High Q 1150.12
86 Knudsen, Ib Solrød 1148.68
87 Danielsen, Jess Rulle Marie 1148.53
88 Bang, Henrik Ordrup BC 1146.68
89 Hasseriis, Torben Århus BgK 1146.62
90 Lyngfeldt, Nikolaj Kul-Drengene 1146.07
91 Olsen, Jan Svendborg BgK 1146.00
92 Andersen, Søren Gamses Venner 1145.73
93 Andersen, Flemming Ordrup BC 1145.65
94 Kjeldsen, Asger Lødigt 1145.15
95 Cato, Claus High Q 1144.50
96 Bladt, Christian Øgaderne 1144.36
97 Jacobsen, Martin Pronk Droblerne 1144.36
98 Fløjborg, Niels OBgK 1143.43
99 Fuglheim, Thomas Roskilde BK 1143.20

100 Henriksen, Morten J. Århus BgK 1142.47
101 Masayuki, Mochizuki Farum 1141.97
102 Schou, Michael Ordrup BC 1141.95
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Danske turner inger
Svendborg Open 20. august Svendborg BG Klub

DM i Doubles 27. og 28. august Solrød ABC

Åbne jyske mesterskaber 10. og 11. sept. Fredericia og Århus Backgammon Klub

DM for Damer 17. september Taus Bøytler og Martin Foldager

Årets Tøsedreng 17. september Taus Bøytler og Martin Foldager

Solrød Open 16. oktober Solrød ABC

TurneringsKalenderen

CaféTurneringer
Mandag
High Q 19.00 25,- Sønder Boulevard 52-54, Kbh. V Max. 32 spillere. Sponsorpræmier
Elmers Pub 19.00 30,- Hestetorvet 1, Roskilde -
X-pressen 18.30 30,- Århusgade 8-10, 2100 KBH Ø. Nu HVER mandag, Sponsor-vin til nr. 3.
Det Gamle Bibliotek 18.30 100,- Grønnegade 44, 5600 Faaborg Faaborg BgK 2 fl. vin til nr. 3
Empire 18.30 - Tordenskjoldsgade 3, 9900 Fr. havn Sidste mandag i hver måned

Tirsdag 
Gokken & Kokken 19.00 25,- Nørrebrogade 114, Kbh. N Sponsorpræmier.
Temple Bar 19.00 25,- Nørrebrogade 48, Kbh. N Sponsorpræmier, SP* og masterpoints
Dilligencen 19.00 50,- Korsgade 8, 2200 Kbh N SP 50,-  
Saxo 19.30 60,- Amagerbrogade 96A, 2300 Kbh. S Urpræference
Sir Club 19.00 25,- Nørregade 49, 5000 Odense C
Multihuset 19.00 25,- Gasværksvej 2, Esbjerg
Studenterhuset 19.00 25,- Gl. Torv 19, 9000 Aalborg

Onsdag
Chevy's 19.00 30,- Ndr. Frihavnsgade 95, Kbh. Ø SP 50,- og præmier rødvin
Tess Inn Bodega 19.00 25,- Lyngbygårdsvej 100, 2800 Lyngby KUN I LIGE UGER - SP 50,-
Café K 19.00 25,- Stegegade 18G, 4780 Stege
Bowl-Inn 18.30 100,- Nyborgvej 5, 5700 Svendborg
Café Knuds Garage 19.00 25,- Munkegade 5, Kolding SP 25,- og gavekort til finalisterne.
Hvalfisken 18.30 100,- Brogade 3, 5700 Svendborg Kun onsdag i LIGE uger
Universitetsbaren 19.00 25,- Nordre Ringgade 3, 8000 Århus C

Torsdag 
KBgK 19.00 25,-* Mellemtoftevej 11, 2500 Valby 100,- sidste torsdag i hver måned
O’Learys Sportsbar 19.00 50,- Banegårdspladsen 7, 1570 Kbh K Sponsorpræmier
Cafe Lassens 19.00 50,- Sundvedsgade 5, 1751 Kbh V Gratis kop kaffe eller lille fadøl + SPONS
Café Freja 19.30 25,- Havnegade 28, 3600 Frederikssund

Fredag 
Saxo 19.30 120,- Amagerbrogade 96A, 2300 Kbh. S Urpræference

Lørdag 
Universitetsbaren 19.00 150,- Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C2

Søndag 
Café Bartof 19.00 50,- Nordre Fasanvej 46, Frederikberg Sponsorpræmier
Værtshuset Pinden 17.00 50,- Reventlowsgade 4, 1651 Kbh V.
Grønttorvet 14.00 100,- Sortebrødre Torv 9, 5000 Odence C
Coffee & Silver 17.00 25,- Nørregade 42, 8000 Århus C SP 50,- - Tilbud på aftensmad
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Posit ion A
Her har sort mulighed for at lukke 3-punktet,
og dermed have hvid fanget bag en 6-blokade
og på baren. Dog halter timingen væsentligt.
Sort har selv to mand ’i sovsen’ nede på hvids
1-punkt, og kun kort tid til at komme frem og
ud inden hans egen blokade begynder at kol-
lapse. Derfor kan sort ikke doble og hvid skal
selvfølgelig tage imod med kyshånd hvis sort
skulle overvurdere sin stilling.

No dobbel / take 4 points
Dobbel / take 2 points
Dobbel / drop 1 point
No dobbel / drop 0 points

Posit ion B
Hvad sker der så her? Sort er kommet frem og
har lukket punktet, mens hvid stadig er på
kommoden. Nu ser sorts stilling stærk ud,
men hvad med matchscoren. Det kunne være
fristende bare at spille videre på gammon-
gevinst uden at risikere at sort lige pludselig
får tur i den og redobler til 4 – som jo ikke
koster hvid særlig meget, hvis han først har
ædt terningen. Alligevel bør hvid lægge sig
her, og sort skal bare score et point. Men pga.
matchscoren er stillingen spændende, og der
er ikke særlig stor forskel på de fire alternativ-
er, hvilket også gør min pointsgivning rund-
håndet i denne position..

Dobbel / drop 5 points
No dobbel / drop 4 points
Dobbel / take 3 points
No dobbel / take 2 points

Posit ion C
Har du læst Taus´artikel inde i bladet vil du
vide at denne stilling misforstod min makker
og jeg ganske grundigt. Frygten for at vores

modstandere slog en hurtig sekser, og gav os
en gammon fik os til at se spøgelser og
dermed droppe – og på bedste poker-maner
blev vi bluffet ud her. Faktisk har hvid ikke
engang en dobling. Efter jeg har studeret still-
ingen nøje er den simple grund, at hvid sim-
pelthen skal slå en 6´er ret hurtigt og selv når
det sker, er det ikke ensbetydende med
gevinst. Sort skal med andre ord glæde sig
over sin 5-blokade, og ikke kigge så æng-
steligt på de to brikker på baren. Hvid skal
teknisk set vente et rul med at doble – i prak-
sis har stillingen dog et vist bluff-potentiale,
så måske skal knolden bare serveres??

No dobbel / take 5 points
Dobbel / take 4 points
Dobbel / drop 1 point
No dobbel / drop 0 points

Posit ion D
Denne stilling har mange efter sigende brændt
fingrene på i tidens løb. Ved første øjekast kan
hvids stilling da også se overvældende ud.
Direkte dobbeltskud på to saftige blots, og et
stærkt hjemland, hvor der er ’dækket bord’ til de
kommende gæster. Hvids stilling er dog slet ikke
så stærk som den ser ud – for det første misses
begge blots på 14 numre, og nogle af de numre,
der hitter, tvinger hvid til at ødelægge sin dejlige
hjemlandsblokade, hvilket hurtigt kan vise sig
katastrofalt. Oven i hatten har sort meget glæde
af at eje dobbeltterningen her, og har med 1´ere
mulighed for at gendanne sin egen blokade, hvis
blottet på 6-punktet overlever en tur eller to. Alt
i alt er taket soleklart for sort. Faktisk bør man
teoretisk set slet ikke doble som hvid, men da
over halvdelen af de mennesker jeg har vist posi-
tionen til har skreget "kæmpepas", skal man i
praksis naturligvis af sted med knolden og høste
bangebuksenes points. God lir, ikke??

Blokader er nok det mest effektive våben i backgammon. Derfor vil

man ofte se, at begge spillere forsøger at kreere disse ’slanger’

som oftest lige omkring deres eget barpunkt. Til gengæld er de

svære at sætte op, da din modstander hyppigt er stukket af fra dit

hjemland inden blokade-fælden klapper. Men alligevel sker det

undertiden, at begge spillere har fået gang i noget effektivt bloka-

despil. I sådanne situationer vil komplicerede størrelser som ’timing’

og ’action doubles’ være store temaer. 

Lad os se på hvordan det gik dig i quizzen denne gang…
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Dobbel / take (korrekt i praksis) 5 points
No dobbel / take (teoretisk korrekt) 4 points
Dobbel / drop 1 point
No dobbel / drop 0 points

Posit ion E
Nøglen til at forstå denne stilling er match-
scoren. I almindeligt spil eller i pengespil kan
sort ikke tage her, da hvid meget ofte vil få tre
eller sågar fire forsøg til at slå den livgivende
6´er, der som en anden vårhare hopper ud
over sort håbefulde 5´er-blokade. Men dette
er ikke almindeligt spil – dropper sort her er
man bagud hele 2 -12 til 17 – med ganske
triste udsigter. Derfor skal hvid være varsom
med at redoble, da ’han’ ingen længe kan
risikere at blive konfronteret med en 8-knold,
hvis rullearmen skulle være blevet lidt 6´er-
flov. Sort tager hvis der bliver redoblet,
hvorefter han folder hænderne og beder de
højere magter til at 5-blokaden kan stå for
presset – og sørger i øvrigt for at redoble, hvis
hvid tvinges til at åbne hjemlandet. 

28 points (maximum) Verdensklasse – så enkelt kan det siges. Du har sikkert
allerede på nuværende tidspunkt store resultater bag dig…
24 – 27 points: Flot, flot. Du tilhører formentlig den danske elite, og kan formentlig
også gøre dig gældende internationalt...
20 – 23 points: Et pænt resultat. Noget kan tyde på, at du på en god dag er farlig
for enhver modstander...
15 – 19 point: Dette må siges at være et middelgod pointhøst. Dit spil kan stadig
forbedres, men det mest grundlæggende har du luret……
10 – 15 point: Du trænger tilsyneladende til at arbejde en del med dit spil – men
det kan jo også nås inden næste nummer udkommer
Under 10 points: Bedre held næste gang... 

Skraphedsbarometret

No dobbel / take 4 points
Dobbel / take 3 points
Dobbel / drop 2 points
No dobbel / drop 1 point

Posit ion F
I denne stilling bør man helt klart starte med
at spille én af sine bageste brikker op på
modstanderens 5-punkt, som er en klar pri-
oritet i stillingen. Derefter kan man begynde
at koncentrere sig om de tre andre firere. Her
skal det afgøres om den blokade man vil
bygge skal foregå i det indre eller det ydre
hjemland. Det er bedst at bygge ’indefra’, da
man ellers tvinges til at opgive sit værdifulde
midtpunkt, hvilket efterlader de to bageste
brikker lidt i stikken. Du har derfor fundet det
bedste træk, hvis du bruger en firer til at
splitte én af de bagerste, og derefter angriber
med resten af dette guldslag.

24/20 8/4*(2) 7/3 5 points
24/20(2) 8/4*(2) 3 points
24/20(2) 13/9(2) 1 point

Det var så det – læg "blot" din points sammen og se hvor meget du har "hittet" i quizzen…

Annoncepriser for 
turneringsinvitationer
For klubber som afholder turneringer gælder følgende annoncepriser:

1/4 side (halv spalte): 7,5% af reg. dog mindst 5,- kr./deltager. 
1/3 side (på tværs): 10% af reg. dog mindst 5,- kr./deltager. 
1/2 side (en spalte): 12,5% af reg. dog mindst 10,- kr./deltager. 
2/3 side (på tværs): 15% af reg. dog mindst 10,- kr./deltager. 
1/1 side: 20% af reg. dog mindst 20,- kr./deltager.

Annoncen vil aldrig komme til at koste mere end listeprisen (se side 2)
Annonceaterialet sendes direkte til info@dbgf.dk
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