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Kommende turneringer

Nordic Open
5 - 9 april

Hotel Marienlyst

Pokalturnering
24. maj - 16. juni

7-Eleven BG Cup
23. april - 13. maj

Bahamas - Backgammon i Paradis side 14
Steen Grønbech fortæller om sine oplevelser på 
Bahamas, hvor der var store fl otte danske resultater

Japan Open     side 16
Allan Westermann og kæresten havde en eventyrlig 
rejse til solens rige

Bornholm Open     side  8
Karsten Bredahl beretter om denne tradionsrige event

Allan Westermann (1) og Christian Skjæran (2)Allan Westermann (1) og Christian Skjæran (2)Allan Westermann (1) og Christian Skjæran (2)Allan Westermann (1) og Christian Allan Westermann (1) og Christian Skjæran (2)Skjæran (2)Allan Westermann (1) og Christian Allan Westermann (1) og Christian Allan Westermann (1) og Christian Allan Westermann (1) og Christian Allan Westermann (1) og Christian Allan Westermann (1) og Christian Allan Westermann (1) og Christian Allan Westermann (1) og Christian Allan Westermann (1) og Christian Allan Westermann (1) og Christian Allan Westermann (1) og Christian Allan Westermann (1) og Christian Allan Westermann (1) og Christian Allan Westermann (1) og Christian Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)Skjæran (2)
Danmarks 
bedste
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Status er, at der nu har meldt sig en del frivillige til at skrive, og 
dette blad har en del nye skribenter. Nogen af dem skriver bare lige 
i dette blad, mens andre forhåbentlig kan levere flere artikler med 
tiden. Vi har også fået en redaktør - Claus Steensgaard - som dog 
først overtager fra næste blad. I dette blad er jeg redaktør, hvilket 
absolut er en nødløsning, da jeg ikke har tid til at give bladet min 
fulde opmærksomhed. Claus kan bedre lægge en overordnet 
strategi for bladet, end jeg kan.

Nu kommer bladet ud, og jeg synes det er blevet godt. Der er 
mange gode artikler i bladet. Læs om backgammon fra så 
eksotiske steder som South Carolina, Bahamas, Japan og 
Bornholm. Der er ikke noget teori i bladet, men det er der måske 
næste gang. Måske har du liiiige en artikel til at ligge i skuffen? 

Fremadrettet tror jeg på, at vi nok skal skaffe frivillige til at skrive 
for bladet. Det ser ud som om, der er stor vilje rundt omkring til at 
hjælpe til, så bladet overlever, og I ikke igen kommer til at vente 
længe ved brevsprækken.

Til gengæld er bladets budget et kapitel for sig. Som de fleste af 
jer nok ved, har forbundet gennemgået en større oprydning af 
økonomien. I forbindelse med den har vi været nødt til at tage 
nogle upopulære beslutninger og én af dem har været at undlade 
at udgive bladet på tryk i en periode. Det er absolut ikke med 
vores gode vilje, men det koster altså ca. 30.000 kr. at udgive 
bladet og det er mange penge i et forbund, der pt. har en negativ 
egenkapital på 200.000 kr. Heldigvis går det den rigtige vej med 
økonomien, og vi har nu så meget styr på det, at vi hele tiden kan 
se, hvad vi har råd til, og hvad vi ikke har råd til. I år har vi råd 
til at udgive et trykt GAMMON to gange, hvilket vil sige det blad, 
du sidder med i hænderne og ét til september. I mellemtiden 
vil der udkomme en pdf-version i juni måned, så hold øje med 
forbundets hjemmeside.

Hvad skal der til for at vi i fremtiden kan udgive alle blade på tryk?! 
Med den nuværende prioritering af midlerne vil det kræve nogle 
flere medlemmer. Medlemsantallet vil altid være den vigtigste 
basis for forbundets økonomi. Jeg kom til at bladre i gamle blade 
forleden. For præcis to år siden blev Jens Neregaard interviewet 
til Gammon i forbindelse med, at han stoppede på kontoret. 
Dengang sagde han: ”Det er jo nærmest lige meget, hvad der 
sker ude i verden. Om Berlin-muren falder eller de sender en 
mand til Mars har vi 1200 medlemmer”. Tingene har godt nok 
ændret sig siden da. I 2006 havde DBgF 950 medlemmer og det 
er altså en stor forskel. Det er svært at sætte fingeren på præcist, 
hvad det er, der har ændret sig, men faktum er, at vi bliver nødt 
til at passe lidt bedre på de medlemmer, vi har, end tidligere. Før 
kom medlemmerne af sig selv, så hvis vi tabte et par spillere i 
svinget, gjorde ikke så meget.

Redaktørens leder
Vi ved det godt! Det er meget lang tid siden, at du sidst har siddet med et Gammon-blad i hånden. Det er 
der flere grunde til. For det første har vi manglet frivillige til at skrive bladet, for det andet har vi manglet en 
redaktør og for det tredje har vi været nødt til at spare på bladbudgettet.

Bestyrelsen og jeg gør alt, hvad vi kan for, at det skal være mere 
attraktivt at være medlem af forbundet, men det er faktisk 
begrænset, hvor stor en forskel, vi kan gøre. Det centrale er, 
om spillerne bliver godt modtaget ude i klubberne og ved 
turneringerne. Desværre er det ikke alle medlemmer, der er lige 
gode til det! For mange spillere er det meget svært at acceptere 
at tabe til en begynder og opførslen over for en ny spiller lader 
meget tilbage at ønske.

Prøv at sætte dig i en begynders sted. Du er startet som ny spiller 
og synes, at backgammon er et mægtigt spil. Inden du meldte 
dig i forbundet, syntes du måske, at du var en fremragende 
spiller, da du slog dine venner hele tiden. Efter du har deltaget 
i et par turneringer, opdager du, at du har meget at lære. 
Medlemmerne af DBgF er jo normalt langt bedre til spillet end 
de fleste hyggespillere. Allerede her kan det være svært for dig 
at erkende, at det altså kræver en del arbejde for, at du kan 
blande dig blandt de bedste. Det er jo nu engang sjovere at 
vinde end at tabe. Efter at have tabt nogle kampe, skal du til den 
næste turnering møde en rigtig god spiller, men alligevel lykkes 
det for dig at vinde! Stor succes! Desværre er der store skår i 
glæden, da din modstander bedrevidende påpeger en del fejl, 
du har lavet, så din selvtillid får et skud for boven. I virkeligheden 
sidder du tilbage med indtrykket af, at du kun kan vinde, hvis du 
er heldig!

Jeg tror rigtig mange har oplevet noget a la dét, jeg beskriver her. 
Det kræver faktisk en del hår på brystet for at være nyt medlem 
af Dansk Backgammon Forbund. Det kan da ikke passe. Det er 
da meningen, at det skal være hyggeligt, sjovt og lærerigt! Prøv 
at tænke lidt over din attitude næste gang, du spiller mod en 
ny spiller. Vær venlig og imødekommende og hvis du skulle gå 
hen og tabe til ham/hende, så tag dit nederlag som en mand og 
lad modstanderen nyde sejrens sødme. Det kan godt være, at 
nederlaget er vildt uretfærdigt, men sådan er backgammon og 
det ved du godt! Til gengæld har din modstander fået et tiltrængt 
selvtillids-boost. Hvis han selv spørger dig, hvordan han har spillet, 
skal du selvfølgelig svare ærligt, men nøjes med det, ikke? Think 
about it!

I virkeligheden kommer der stadig mange nye spillere til, så hvis 
vi bliver bedre til at fastholde de nye, kan vi godt komme op på 
de 1200 medlemmer, vi havde i Jens’ tid. Og så er det i hvert fald 
ikke økonomien, der spænder ben for GAMMON på tryk!

 

God læselyst

Allan Christensen

Leder
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Flytning af kontor
DBgF’s lokaler er blevet flyttet. Den nye adresse er:

Nordre Fasanvej 224, 1. 
2200 København N 
Tlf. 33 36 36 01 ● Fax. 33 36 36 02

Formålet med flytningen var hovedsageligt at 
spare penge. Vi forventer at spare mindst 4000 
kr. om måneden sammenligner med de gamle 
lokaler (efter vores udlejer Kim havde opsagt sin 
kontrakt).

Landsråds oplæg til 
bestyrelseskandidater
Torsdag d. 5 april før Nordic Open holdes der 
landsråd på Hotel Marienlyst. Vi håber på at se 
rigtig mange af Jer deroppe til en diskussion om 
året der gik og hvad der skal ske i det nye år. Vil du 
for alvor være med til at præge begivenhederne i 
Gammon Danmark skal du stille op til bestyrelsen. 
Der skal vælges 3 menige bestyrelsesmedlemmer 
og 2 suppleanter. Dem der bliver i bestyrelsen er 
Kenny Nissen, Bastian Stephensen (kasserer), 
Inger Hesselvang (Sekretær) og Steen Grønbech 
(formand). Kunne du tænke dig at arbejde 
sammen med os og være med til at forme 
fremtiden for Dansk Backgammon Forbund så 
skriv til Allan på info@dbgf.dk. Det er vores håb at 
rigtig mange  vil stille op.

Åbenhed 
Det har længe været ønsket fra bestyrelsens side, 
at vores medlemmer kan følge lidt med i, hvad vi 
laver, diskuterer på møder osv. - kort sagt, at der 
kommer større åbenhed omkring bestyrelsens 
arbejde. Og et middel hertil er bla. at vi fremover 
poster redigerede beslutningsreferater fra be-
styrelsesmøderne under ”Nyt fra Bestyrelsen” Vi 
håber at alle medlemmer vil tage godt imod dette 
tiltag og ikke bare kritisere alle de beslutninger 
som de ikke er enige i (og dem vil der komme 
nogle af). Man må acceptere at bestyrelsen nogle 
gange har større indsigt i nogle sager og at vi i 
bestyrelsen vil det bedste for DBgF. Hvis man vil 
være med til at præge beslutningerne må man 
melde sig til bestyrelsen. Konstruktive forslag og 
synspunkter er selvfølgelig altid velkomne. 

Nyt fra bestyrelsen
Foråret nærmer sig og Nordic Open står for døren. Vi fra bestyrelsen glæder os meget 
til den kommende tid, hvor mange Gammon arrangementer skydes i gang. Efter 
Nordic Open er det Pokalturneringen og 7-eleven BG-cuppen i det nye format. Vi håber 
at I alle vil støtte op om disse Backgammonbegivenheder så vi kan blive rigtig mange 
og det kan blive en stor succes. 

Gammon
Det er med glæde, at vi kan præsentere Claus 
Steensgaard som ny redaktør for Gammon. 
Han kommer med mange gode ideer og gå-
på-mod. Han er redaktør fra og med Gammon 
#107. Det blad, der udkommer i marts, er Allan 
redaktør for. Pernille, Claus og Allan holder et 
planlægningsmøde om, hvordan Gammon skal 
køre i fremtiden. Bestyrelsens holdning er, at 
bladet på kort sigt skal udgives fire gange om 
året. De to skal trykkes og de sidste to skal kun 
udkomme på .pdf. Deadlines er 1/3, 1/6, 1/9 og 
1/12. Det vil være en stor lettelse for os alle, hvis 
disse deadlines kan overholdes, så medlemmerne 
ved, hvad de kan regne med. Når økonomien og 
mandskabet er til det, ønsker bestyrelsen at vi kan 
udgive mindst 4 trykte blade om året. Hvis man vil 
være med til at forme Gammonbladet i fremtiden 
skal man melde sig til gammonudvalget.  

B-medlemskab
Der er fra dags dato indført et nyt medlemskab 
i DBgF. B-medlemskabet kan bruges til 
at spille cafekampe, jack- og stoppots og 
begynderrækker rundt omkring (bemærk at 
deltagelse i begynderrækken til turneringer nu 
kræver minimum B-medlemskab). Fra og med 
2008 skal man være A-medlem for at deltage i 
pokalturneringen. I år kan man deltage som B-
medlem. Som B-medlem får man ikke tilsendt 
Gammon, man kan ikke spille Hold- og Pokal-
turnering, man kan ikke spille turneringer under 
DBgF (med undtagelse af begynderrækker). Det 
er vores håb at I alle vil være med til at hverve 
B-medlemmer i klub- og cafemiljøet. Ser man 
et ikke-medlem som spiller cafe turneringer 
jævnligt, så fortæl ham om muligheden for et 
B-medlemskab. Prisen for et B-medlemsskab 
er 100 kr. Som B-medlem kan man ikke vinde 
ratingkonkurrencerne (se nedenfor).. 

NO-medlemskab 
Vi har også valgt at indføre et Nordic Open medlem-
skab. Man kan således tegne er medlemskab 
over påsken for 100 kr. som giver adgang til at 
spille NO og få ratet de kampe man spiller. Det er 
vores håb at dette vil åbne op for, at folk med løs 
tilknytning til DBgF vil udnytte dette og møde op 
til denne store årlige event i påsken.

Nyt fra bestyrelsen
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Ny rating konkurrencer
Der er blevet indført 3 nye konkurrencer der alle 
omhandler rating listen.

1) Nr. 1 på ratinglisten pr. 1. januar 2008 vinder 
en prestige-præmie som viser at han har været 
topratet ved årsskiftet i DBgF. Pga. forsinkelse af 
rating af nogle cafeturneringer, bliver præmien 
først uddelt 1. februar 2008. Alle kampe der ikke 
er ratet 1. feb. tæller ikke med!

2) Den spiller, der opnår højest TMP i turnerings-
kampe (også interne klubturneringer tæller med 
hvis de er godkendt af TU), holdturneringskampe 
og pokalturneringskampe i 2007 vinder en gratis 
entry til NO-championship. Cafeturneringer tæller 
ikke med, men det gør stop- og jackpotkampe. Vi 
håber, at dette initiativ vil give flere deltagere og 
give mere action ved turneringerne. 

3) Den spiller der med udgangspunkt i sin 
rating pr. 1. januar 2007 - eller rating 1000 
hvis spilleren meldes ind i løbet af året - når 
det højeste ”peak” i løbet af 2007, har vundet 
en entry i Advanced til Nordic Open 2008.  

Placeringer i denne konkurrence, samt TMP-kon-
kurrencen kan begge ses under ”Rating” her på 
forsiden.

Turrerings annoncer gratis
Fremover bliver det gratis at annoncere for tur-
neringer i Gammon og på debatsiderne. Det 
har hidtil kostet 5 kr. pr. deltager at annoncere 
på webben og 10 kr. hvis der også skulle en 
annonce i Gammon. Det er dog kun gratis, 
hvis annoncerne i Gammon fylder højst en 
kvart side i et trykt Gammon eller en hel side i 
Gammonblad, der kun udkommer i PDF-format.  
Turneringerne skal selvfølgelig stadig godkendes 
af TU for rating og resultater.

Rating af turneringer gratis
Fremover er det gratis af få ratet turneringskampe. 
Det har hidtil kostet 5 kr. pr. deltager i turneringer. 
Denne afgift bortfalder nu. Det er vores håb at 
disse tiltag vil være med til at gøre det mere 
attraktivt at være turneringsarrangør. 

Ændring af Cafeordningen 
(Gratisordningen)
Vi indfører et gratis cafemedlemskab. For 0 
kr. kan cafeerne reklamere på cafeoversigten, 
men de får ikke noget tilsendt. De skal selv 
sørge for at printe sheets, lodtrækningslister og 
indskrivningslister fra dbgf.dk. Hver tredje måned 
(1/1, 1/4, 1/7 og 1/10) skal cafeerne bekræfte, 
at de fortsat vil deltage i ordningen. Det kan vi jo 
ikke se på betalingerne mere.
Cafeerne kan stadig være med i en betalingsordning, 
men de får ikke gratis kuverter mere, da vi har 
oplevet en del misbrug af disse kuverter. De bliver 
brugt til andre formål end tiltænkt. Derudover får 
de ikke tilsendt lodtrækningslister mere. De må 

enten gemme dem de har, eller printe dem fra 
dbgf.dk. Vi vil fremover sende det senest udgivne 
Gammonblad ud med cafepakkerne som 
reklame . Prisen vil stadig være den samme, da vi 
har underskud på ordningen, som den kører nu.
Vi vil også opfordre medlemmerne til at sende 
resultater ind via email. Enten ved at scanne 
sheetsene ind eller skrive resultaterne i et 
excelark, som der allerede er flere, der gør.
Ændringerne vil forhåbentlig medføre 
mindre administration og vil samlet set være 
omkostningsneutralt. Måske kan det skabe mere 
aktivitet lokalt. Folk elsker ting, der er gratis, ser 
det ud til…

Breddepuljen
Dette er måske gammelt nyt for noget, men vi vil 
lige gøre opmærksom på at man kan søge midler 
til gammon aktiviteter hos Dansk Backgammon 
Forbund. 
Denne pulje kan søges af alle klubber og/eller 
enkeltmedlemmer, der mangler midler til at 
foretage en breddeaktivitet. 
 
Det kunne være undervisning, materiel til en 
nystartet klub, specielle lokale arrangementer 
på biblioteker eller gymnasier, annoncestøtte 
til lokalt arrangement og meget andet.  
Der er oprettet et udvalg bestående af en 
bestyrelsesrepræsentant, Kenny Nissen, en 
østdansk repræsentant, Martin Jensen, og 
en vestdansk repræsentant, Michael Søgaard.  
Dette udvalg behandler de ansøgninger der kommer 
ind, bl.a. ud fra betragtninger om relevans og bredde.  
Hvis du eller din klub ønsker at søge midler fra 
denne pulje, så send en kortfattet ansøgning, der 
omhandler: 

● det ønskede beløb
● hvad arrangementet går ud på 
● hvornår og hvor det finder sted 
● baggrunden for at lave dette arrangement 

Vi behandler alle ansøgninger, og forbeholder os ret 
til at offentliggøre arrange-mentet, hvis vi mener 
det er genialt!
Hvis vi godkender arrangementet, kommer 
midlerne til udbetaling umiddelbart efter modt-
agelsen af et kort referat af arrangementets 
succes (eller mangel på samme), gerne med 
inputs til hvorfor det blev en succes/fiasko.  
Send ansøgningen til info@dbgf.dk eller pr. 
almindeligt brev til sekretariatet.

Dette var alt fra bestyrelsen for denne gang. Vi 
håber på at se rigtig mange af jer til Nordic Open 
og til Landsrådet.

Nyt fra bestyrelsen
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Ur-reglerne
trænger til en justering og vil i fremtiden lægge sig 
op af de urregler, der anvendes i inter-nationale 
turneringer.
TU har besluttet, at pr 2/4-2007 indføres Bron-
stein-modellen. Der tildeles 3 min pr point til hver 
spiller (dvs 51 min i en 17 points match), og der 
er indlagt en ”delay/forsinkelse” på 15 sekunder 
pr træk, således at en spiller – som f.eks. i første 
træk tænker 30 sekunder over åbnings-rullet i 
en 17points match – har 50:45 stående på sit ur 
efter endt træk. 
Løber man tør for tid, tabes kampen (medmindre 
der er ”gin”).
Modellen er anvendt i Bahamas og Paris og 
giver i praksis fin mening og respekt blandt 
internationale bg-spillere.
Endvidere overvejes at indføre ur-præference ned 
i rækkerne, således at der kun på det absolut 
nederste niveau ikke er præference.

Turneringer i 2007
er gået i gang, og traditionen tro er det klubberne, 
som er drivkraften når det drejer sig om 
turneringer.
Har din klub mod på at arrangere en turnering, 
så præsenter TU for en ansøgning. Formatet 
er vejledende lagt under ”Nyt fra TU” i debat-
forummet, men har du alternative ideer, så lad os 
høre om det.

Hvordan planlægger og arrangerer 
man egentlig en turnering?
En ansøgning med informationer omkring ind-
skud, format, ryger-forhold, matchlængder, dato, 
spille-sted (o.lign.) sendes ind til info@dbgf.dk.
Læs mere om ”turneringer 2007” under ”nyt fra 
TU” i debatforummet.

Turneringskalender
Under ”nyt fra TU” har vi placeret en dato-oversigt, 
og på forsiden af www.dbgf.dk kan du se en 
turnerings-kalender.
Kig efter ledige datoer og book din turnering.

Holdturnerings-afslutningen i år måtte desværre 
deles op. Det vil TU (og alle andre) gerne undgå 
til næste år og har derfor allerede nu ”næsten” 
fundet en løsning. Vi håber meget på at detaljerne 
snart falder på plads.

Rating af interne arrangementer
Bestyrelsen har taget et skridt ved at opslå en 
TMP-konkurrence. Nu skal det give ekstra mening 
at deltage i turneringer.
TU tager det næste skridt for bestyrelsen (og 
DBgF) ved i videst muligt omfang at åbne op for 
rating af flest mulige arrangementer – heraf også 
interne.
Eks.: Fåborg 10 søndags-turneringer til 
FMpT, Anti Ludo Cup, Horsens og Viborg.  
En turnering kan sagtens blive åbnet for rating af 
matches uden at være resultat-givende.

TU diskuterer den nye holdstruktur . Et tiltag 
kunne være at hjemmeholdet fik lov at vælge 
modstandere blandt det fremmødte udehold. Det 
giver en lille ”edge” til hjemmeholdet a la ”andre 
sportsgrene”.

Nyt fra TU
TU har behandlet et par sager i forbindelse med holdturneringen. Sagerne har været 
meget specielle, men TU har lagt meget vægt på at finde den rigtige løsning i henhold 
til reglerne.
Regler diskuteres hvert år i TU efter den overståede holdturnering, og i år er ingen 
undtagelse. Hvis der er belæg for en justering af reglementet, vil det ske efter 
velovervejede og tunge begrundelser.

Nyt fra TU
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Indkaldelse til DBgF’s landsråd 2007  
 

Torsdag den 5. april kl. 12.00
 

Marienlyst Hotel & Casino, 
Ndr. Strandvej 2, 
3000 Helsingør 

 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår Allan Christensen) 
2. Valg af referent (Bestyrelsen foreslår Inger Hesselvang)  
3. Formandens beretning  
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab  
5. Behandling af eventuelle forslag  
6. Valg af formand (er ikke på valg – punktet bortfalder) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen)  
8. Valg af to forbundsrevisorer  
9. Valg af revisorsuppleant  
10. Eventuelt  
 

Ad. 5: Forslag der ønsket behandlet på landsrådet skal være bestyrelsen i hænde senest d. 8. marts.  
Ad 6 og 7: Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer der har anmeldt deres kandidatur senest d.8. marts. 
 
3 menige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter er på valg

1: Pierre Lynge Genopstiller ikke
2: Per Ulrik Andersen Genopstiller ikke
3: Ingen

2 bestyrelsessuppleanter  
Martin Toudal Genopstiller ikke
Michael Sørensen Genopstiller som suppleant
 
For at være stemmeberettiget på landsrådet skal man være klubformand eller have en fuldmagt fra formanden for den klub man er 
medlem af. Menige klubmedlemmer og DBgF-medlemmer som ikke er medlem af en klub, kan overvære landsrådet i det omfang 
pladsforholdene giver mulighed herfor.  
 

Med venlig hilsen,  

Indkaldelse til DBgF’s landsråd
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Den bornholmske ånd og tradition startede for 
mere end et årti siden med et par bornholmske 
sild og ditto tyre, som dannede en klub i fælles 
kærlighed til verdens mest uretfærdige spil. 
En forening må have nogle mesterskaber, 
mesterskaber må have nogle navne og deraf kom 
de dengang så skrappe Klapsere Jens Neregaard 
og Henrik Bodholdt til Bornholm til d. 1. udgave af 
BO (1996). HB og JN delte main og cons mellem 
sig, men den slags historik er der nok de færreste 
der husker i dag.
Ånden dengang var nøjagtig som den er i dag 
– bedre end alle andre steder! 

Tilbage til nu’et! Siden 2003 har jeg besøgt 
denne turnering, og Rønne har aldrig set en tør og 
kedelig backgammon-spiller til det årlige udspil 
fra Østersøens BgK, så for at være sikker på, at 
I år ikke skulle være den første gang, inviterede 
jeg den altid muntre Steen Søndergaard (Klaps) 
til en tur på klippe-øen. Er der noget, de stjerner 
kan, så er det at regne (den ud), så en gratis tur til 
Bornholm med undertegnede og Claes Norreen i 
chouetten et helt døgn før kick-off til den officielle 
begivenhed var for stort et take for den (engang) 
så unge Steen – som ikke så specielt ung ud kl 
07 lørdag morgen på Frederiksberg ;-).
Et lille stemnings-foto fra consolation, som 
udviklede sig heeeelt naturligt

Bornholm Open 2006
Af Karsten Bredahl Tilhører du den beregnende type, som måler en god turnering på begreber som equity, 

milimeter-beregninger, cost/benefit og masser af tyre i 100-kr chouetten….. så bliv 
væk fra Bornholm.
Er du derimod til friske folk, kolde øller i fiske-kasser med knust is, super-lækker 
stemning og maaaasser af solskin, så er det her, du skal forkæle dig selv med et 
weekend-ophold (money well spent!).

Vel ankommet til Casa del Norreen gik chouetten 
straks i gang. Man kan sige meget om Claes, 
men tør var han i hvert fald ikke ved ankomst. 
Det styrt-regnede på solskins-øen! For første 
gang måtte chouetten finde sted indendørs. 
”Alle tiders” var min første tanke, idet jeg altid 
har sat til udenfor, men i år skulle det være 
anderledes (men det blev det ikke). Efter en 
times hård kampsport væltede knoldene frisk 
over stepperne og tyren var udnævnt (muh!). 
Her konspirerede jeg med en ny teori, som holdt 
stik, idet 6 timers godt og solidt spil sagtens kan 
udjævne halvdelen af en enkelt times uheld.
Nå, vi var jo ikke kommet for at hygge os, så 
allerede kl 03 måtte vi gå til ro. Jeg skulle være 
turneringsleder til en vigtig turnering kl 11. 

Ved ankomst til Post Danmarks venligst udlånte 
lokaler kunne jeg igennem en blanding af 
glas-øjne pudset i sprit og en grumset tank 
fra Danmarks Akvarium se ud til de ventende 
deltagere, som sad spændte som flitsbuen på 
en teenager i forårs-humør og ventede på årets 
bornholmske højdepunkt: Den berømte ”Kinder-
æg public draw”.
Det var ikke hvem som helst, der var i æggene. 
Der var 3 tidligere mestre (Carsten Gardil, Mads 
Peter Andersen og Kim Jensen) og en kommende 
var vi mange som troede på. Der var naturligvis 
også den altid-tilstedeværende Jørgensen-klan 
og hvem andre end en flok KBgK’ere (nogen 
skal jo sponsorere festen) samt nævnt i flæng 
ACO, Peter Lygteskov, Bjørn Nymand og Sanne 
Meinertz. Der var med andre ord garanti for god 
stemning.

Modsat i går hvor alt gik strålende (primært 
regnen - som stod ned i stænger), så så alt meget 
lysere ud på spille(søn)dagen. En stribe borde 
blev båret ud i den friske luft, automaten med 
drikkevarer blev sat på nogle hårde prøver og 
turneringen var officielt i gang.
Der var enkelte overraskelser undervejs. Spørger 
man Claes Norreen som har været med hvert år 
og har en finaleplacering som bedste resultat, så 
vil han nok sige, at der HVERT år er overraskelser, 
men mon ikke vi skal holde os til ENKELTE, Claes 
;-)
Jeg valgte selv at vise mig fra den gode side og 
komme foran 8-0*/9, inden jeg faldt af til debu-
terende 5909 Lars Gilbertsson. Det var imidlertid 

Bornholm Open 2006

Claes Norreen,  Steen Søndergaard og Karsten Bredahl (fra én af de 
kønnere sider)
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ikke overraskelsen, da debutanter altid vinder 
første kamp (en uskreven regel jeg opfandt 
på dagen). Overraskelsen bestod snarere i, at 
jeg vandt consolation, selv om det virkede helt 
naturligt, når nu man trak et sikkert nederlag i 
hovedrækken ;-)

Bornholm Open 2006 Bornholm Open 2006

Kim Jensen vinder Bornholm Open - Post Crawford! 
(Foto: Karsten Bredahl)

Hvordan klarede de gamle mestre sig egentlig? 
Den forsvarende mester Mads Peter Andersen 
tabte i 1. runde til Birger Straarup. Carsten Gardil 
valgte ligeledes en hurtig exit, da han ikke kunne 
overvinde ”det bornholmske ophav” til Jørgensen-
familien: Karen Jørgensen. Karen skulle vise sig 
at få en rigtig god dag, som ”næsten var perfekt. 
Til sidst i turneringen skulle hun i intet mindre end 
finalen møde en fyr, som har prøvet det hele før.
Kim Jensen vandt turneringen første gang, han 
deltog i BO (2004). 2005 kunne han ikke forsvare 
sit mesterskab pga arbejde og dukkede i år op 
og var meget ydmyg af selv samme årsag. Det 
var der ingen grund til, og da han løftede trofæet 
efter en arbejdssejr over Karen, så kan man kun 
have den dybeste respekt for Kims præstation.
Kim har været medlem af DBgF fra dengang, 
hvor det hed DBF og boede på Gersonsvej i 
Hellerup (16 år i skrivende stund). Kim er kendt 
for altid at have en god, sund og meget sympatisk 
holdning til alting – og i særdeleshed spillet som 
på uretfærdigste vis må siges at have en strejf af 
ludo over sig i ny og næ. ”Det er jo netop dét, som 
er så populært ved sporten”, siger Kim.
Kim elsker at deltage i turneringer – og gerne 
over eget niveau (iflg ham selv. Tss…J).

Kærlighed til spillet og gode holdninger stryger ofte 
til tops – og Bornholm er sjældent en undtagelse 
(se bare listen af mestre og nik med som en 
undulat i kurmageri).
Kims vej til finalen gik via (eller snarere hen over) 
Marianne Pronk Jacobsen, Søren P. Olsen, Nis 
Jørgensen og Sanne Meinertz i semi-finalen.
Tillykke til Kim Jensen, den største mester i BO’s 
historie …. !

Har du lyst til at gøre din indflydelse gældende i Dansk Backgammon 
Forbund? Du har lige nu en enestående for at være med til at beslutte, 
hvordan backgammonfremtiden i Danmark skal se ud. 8. marts 
udløb fristen for at melde sin kandidatur til Bestyrelsen i DBgF, men 
desværre har der ikke meldt sig nok til at fylde Bestyrelsen. Derfor har 
vi besluttet at udskyde fristen frem til Landsrådet, så alle jer, der har 
overset fristen kan nå det endnu! 
Hvis du gerne vil vide lidt om, hvad du går ind til, inden du melder dig, 
kan du evt. kontakte Allan Christensen på 33 36 36 01, så vil han sætte 
dig grundigt ind i opgaven. Det er ikke så slemt, som du måske tror... 

Meld dig til bestyrelsen!
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Populære blandt mænd 
Grunden til at netop Andreas Becher og Karsten 
Bredahl er blevet valgt til årets tyre, kom der 
mange bud på. Becher siger, med et glimt i øjet, 
”Det er fordi jeg er en frisk- frisk fyr”. Karsten 
nikker samstemmende og giver ham prompte 
ret, ”Jeg har set ham spille - han er super frisk”. 
Karstens bud er i mellemtiden af en anden 
tolkning, som kunne lyde i nærheden af, ”Det 
må være en omskrivning af årets tosse”. Da det 
kommer frem, at årets tyr også dækker over 
begrebet at være en flot fyr bliver stemningen 
straks en anden. Snakken går lystigt på at være 
et par flotte tyre i gammonmiljøet. 

Det at 90 % af stemmerne er kommet fra mænd 
skal lige igennem en længere tænke pause og 
bearbejdes, inden der bliver svaret. Men efter 
denne pause tager de helt roligt og Karsten 
svarer helt naturligt: ”Man er ikke en rigtig mand, 
før man har prøvet begge dele”. Den tanke lader 
vi i stå hen i det uvisse. Vi kan konkludere, at de 
to mænd hviler godt i deres eget køn. 

Deres karriere som bg-spillere startede meget 
forskelligt. Bechers fortæller: ”Den startede for 
4000 år siden” Sikke en gammel mand som 
holder sig flot. Kuløren er måske gravrust? Hans 
forklaring med, at han startede på staden, hvor 
han spillede chouette med Sjølin, efterlader et 
klassisk billede af to meget kloge mænd omgivet 
i tågerne. Karsten siger tørt: ”Nu er hash ikke 
ligefrem kendt for, at opgradere dit vid, din kunne 
og hukommelse”. 
Det må åbenbart have givet den kønne unge 
mand blod på tanden, for han fortsatte sit spil. 
Senere fortsatte Becher spilleriet i Carlsberg cuppen 
på klaptræet, hvor han mødte ingen mindre end sin 
nye med-tyr Karsten, som under stor ståhej kvaste 
den berygtede Aco. Der var skrig og skrålen og nu 
skulle lille Becher møde Karsten. Her fik Karsten 
også vist, hvor skabet skulle stå. Da Andreas mødte 
Mark Larsen fra Nemesis, blev hans karriere lagt i 
stabile og rolige rammer i den hyggelige familieklub, 
hvor han stadig spiller. 

Af Birgitte Nissen og 
Pernille Rosendal

På en flot solskinsdag i det valby´ske eftermiddagsliv fandt undertegnede (Birgitte) 
og P (Pernille) Becher siddende på Café Phenix. Noget betuttet sad den unge tyr noget 
sammenkrøbet på en bænk med en stor kold fadøl. Nu skal det siges, at Becher har 
været noget betænkelig ved, at medvirke i dette interview. Hans dømmekraft fik ham 
til at ringe op til Taus, for at få vristet info ud angående dette interview. Helt klar på 
situationen var han ikke. Men, men, men - det vendte hurtigt, da han fik præsenteret 
de noget seriøse/useriøse spørgsmål.
Hvorom alting er, endte dette med en super hyggelig eftermiddag hvor begreber som 
bg fluffer og årets tyr blev vendt. Ved en afstemning til NO 06, på Hotel og Casino 
Marienlyst, var der stemmelighed mellem Karsten Bredahl og Andreas Becher, hvorfor 
vi så valgte at lave dette dobbelte interview. Og jo, Bredahl kiggede også forbi. 

Årets Tyre

Du kan blive til noget stort
Bredahl´s historie om hvordan han gjorde sin 
debut startede meget tidligt. Den kostede en 
tåre og en gammel mand livet. I lighed med 
karamelreklamen, om den lille dreng, der sidder 
på sin bedstefars skød, og fordi han er noget 
helt specielt, fortælles denne rørende historie 
med tåre i øjnene af Karsten. Da han var dreng, 
omkring 10 år gammel, blev han af sin mor, sendt 
til den gamle pensioneret mand med vin og kage. 
Den gamle mand blev så glad for sit første besøg 
i mange år, at han hev et spil frem fra gemmerne. 
”Et gammelt spil”, fortæller Karsten, det var på 
størrelse med en musemalet frokosttallerken! 
Et gensidigt venskab så dagens lys. Den unge 
kække dreng i shorts og blåfrosne knæ gik hver 
dag gik fløjtende over til sin gamle ven for at spille 
backgammon. De spillede og spillede, og en dag 
sagde den gamle mand til Karsten ”Du kan blive 
til noget stort, du skal bare blive ved”. Så døde 
han, og Karstens spil blev sat i bero nogle år, 
mens jagten på sprut og damer gjorde sit indtog. 
Da han havde raset igennem og var 19 år, tog han 
det gamle spil frem fra gemmerne. Det gamle 
spil blev støvet af og taget i brug - denne gang for 
alvor. Resultaterne er blevet mange. 2 gange NO 
mester- hvem kan prale af dette?

Becher: En delfin 
Efter et par store tåre af den kolde fadøl falder 
snakken hen på det 3. krydderi. Hvad mon de to 
tyre mener det skal være? 
Her bliver det tydeligt for os, at det er to rigtig 
hyggelige tyre vi har med, at gøre. Bag den 
noget useriøse overflade gemmer der sig et par 
hyggelige fyre, som for alt i verden sætter lir, 
hygge og live-backgammon i højsædet. Lir bliver 
gentaget en del gange og bliver fremhævet som 
det vigtigste parameter overhovedet. ”Kan man 
ikke tåle lidt lir, kan man ikke rejse sig og komme 
igen” lyder det fra Karsten. ”Hvis du ikke hygger 
dig med spillet har du følelserne med på en helt 
anden måde, og brænder lettere sammen”, 
kommer det igen fra Karsten.
Becher er lidt mere jordbunden og mener helt 
klart, at ”letlevende damer, som kan massage” må 

Årets Tyre
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være det 3. krydderi. Han pointerer vigtigheden af, 
at dette er off the record, hvorfor det selvfølgelig 
kun bliver mellem os og forbundets læsere. Helt 
præcist hvad de letlevende unge damer skal i 
dette miljø, forvinder i en tåge af grin og fnis.

Drømme og virkelighed. Alle brænder for noget 
i livet og man må sige, at Becher virkelig har en 
stor drøm: At komme til VM i Monte Carlo. Stå 
tidligt op om morgenen, gå på stranden og hygge 
sig. – Becher vi håber din kæreste læser dette 
her, så betydningen kommer mere frem i lyset. 
Vi er kede af, at erfare, at turen i sommer gik til 
Samsø i stedet for Monte Carlo. 
Karsten´s version af drømme vil vi ikke vide, 
beretter han. Men hans ambitioner ligger også i 
Monte Carlo, hvor en tur på podiet ville være en 
stor oplevelse. 

Nu er det jo nogle piger, der har strikket dette 
sammen, hvorfor vi blev inspireret af ”Den eneste 
ene”. Tanken om hvilke dyr man kunne forestille 
sig selv, at være. Derfor bliver nødt til at spørge 
de tyre om, hvis de nu var noget andet end en tyr, 
hvad de så skulle være. 
Andreas´ klare blå øjne slår smut, og han siger 
med skælmsk smil: ”Jeg vil være noget så hippie-
agtigt som en delfin. De har sex hele tiden for 
fornøjelsens skyld”. Ok Becher. Han mumler 
videre om noget, med at lege. Karsten kan 
sagtens tilslutte sig det med sex´ en og ”Det er 
noget vi savner i backgammonmiljøet”. Karsten 
blinker med øjet, så vi lige forstår, at det er sagt 
i ironi. Her opstår så begrebet en bg-fluffer ud af 
en dyne af grin og fnis. Måske man skulle have 
været der.?????????

Karsten mener selv, han er en blanding mellem en 
kamæleon og det der logo, hvor der står” This is 
not a dick” Da han har sagt dette, bliver han mere 
og mere tilfreds, og snakker om, at den kan skifte 
farve, og synes det passer godt på ham. Vi spørger 
herfra - Karsten hvilken farve er du i dag?

Det lader til, at de begge to har et gennemtænkt 
forhold til det at have en hobby, hvor man ofte 
spiller om penge. De mener begge, at der er 
en skrøbelig balance mellem spil og ludomani. 
Man kan bruge meget tid på nettet og pengene 
bliver hurtigt til fantasipenge. Når man har børn, 
kærester, koner og mange andre ting at lave, så 
er det godt at have begge fødder på jorden. De 
gruer begge ved tanken om at ende som en der 
sidder og spiller i 14 timer om dagen, total bleg 
i hovedet og ikke har andet at tænke tilbage på, 
end dengang de tabte 17000 euro. 

Alt i alt en hyggelig eftermiddag med en god gang 
grin, og hvor lir og hygge bestemt var i højsædet. 
Vi takker de to ”unge” tyre for deres medvirken.

Årets Tyre

Becher og Bredahl...

Becher Bredahl...
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Marts     
Faaborg Masterpoint Turnering 25. marts Michael Søgaard 61 66 34 96

Fratelli Open   25. marts Morten Droob 72 42 87 90

Satellit til Nordic Open  15., 22. og 29. marts Andreas Becher 
 
 April
TMG Nordic Open   5. - 9. april DBgF 33 36 36 01 

7- Eleven Backgammon Cup 23. april - 13. maj DBgF 33 36 36 01

  Maj 
1. Bussen Open   19. maj Taus Bøytler 60 25 64 72 

TMG Pokalturnering  24. maj - 16. juni DBgF 33 36 36 01

Viborg Open   26. maj  Anne Marie Hofve 28 49 18 72 
 
 Juni
7-Eleven Backgammon Cup Finale 9. juni DBgF 33 36 36 01

Horsens Open   30. juni Jørgen Mohr Poulsen 75 65 41 15

 
 September
DM i Doubles   1. - 2. september Tommy Kean 22 61 48 00 

TMG Holdturnering  6. sep. - 3. feb. DBgF 33 36 36 01

 
 November
DM individuel   24. - 25. november DBgF 33 36 36 01

Turneringskalender

Læs mere om turneringerne på: www.dbgf.dk

Kalender
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Mandag 
High Q 19.00 50,- + reg. 10,- Sønder Boulevard 52-54, Kbh. V 1 fl. Bacardi rom eller  
    1 fl. Smirnoff vodka 

Empire 18.30 - Tordenskjoldsgade 3, 9900 Fr. havn Sidste mandag i hver   
    måned 

X-pressen 18.30 30,- Århusgade 8-10, Kbh Ø  Sponsorvin 

Safran 19.00 20,- + 5,- reg. Gravene 45, Viborg Mandage i ulige uger 

 
 Tirsdag 
Temple Bar 19.00 25,- Nørrebrogade 48, Kbh. N Sponsorpræmier,    
   sidepulje og masterpoints 

Sir Club 19.00 25,- Nørregade 49, 5000 Odense C 

Dilligencen 19.00 50,- Korsgade 8, 2200 Kbh N SP 50,-1, mere end 10   
    spillere udløser ½ fl.   
    spiritus til vinderen 

 
 Onsdag 
Bowl-Inn 18.30 20,- Nyborgvej 4, 5700 Svendborg SP 80,-1 

Universitetsbaren 19.00 25,- Nordre Ringgade 3, 8000 Århus C  - 

 
 Lørdag 
Universitetsbaren 19.00 100,- Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C2  SP 50 kr. Kun i ulige uger 

High Q 17.00 250,- + reg. 25,- Sønder Boulevard 52-54, Kbh. V SP 200,-1 Cup til 9 point. 

 
 Søndag 
Grønttorvet 14.00 100,- Sortebrødre Torv 9, 5000 Odense C  Sponsorpræmier: Ølbilletter. 

Caféturneringer 

1 SP = Sidepulje er én frivillig ekstra indsats. Den spiller, som har indbetalt Sidepulje og som kommer længst i turneringen, i forhold til de 
spillere der har indbetalt et beløb i sidepuljen, har vundet sidepuljen. 

2 Urpreference.

Telefonnumre til det enkelte spillested finder du på nettet under http://www.dbgf.dk/turneringer/cafeturneringer.php

Kalender
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Festen startede for mit vedkommende søndag d. 
10. december, hvor jeg på Partygammon vandt 
turen til Bahamas med alt betalt. Så kunne jeg 
ellers bare vente på, at det blev 20. januar, hvor 
flyet afgik fra Kastrup. Som altid var der en kæmpe 
kø i Kastrup, da vi skulle tjekke ind, men efter et 
par timers venten stod vi foran gaten og var klar 
til første etape af turen (København-London-
Miami-Bahamas). Flyet fra København var ca. 
halvanden time forsinket pga. storm i England, 
så Lasse Madsen og jeg forudså allerede brok-
scenariet, hvor vi missede flyet i London og måtte 
overnatte der. Så da vi ankom til London, måtte vi 
springe alle køer over for bare at have en spinkel 
chance for at nå flyet. På vej til gaten løb vi ind 
i Peter Hallberg (tidligere verdensmester). ”Glem 
det, flyet er fløjet, I kan ikke nå det. De lukker 
ikke flere ind i flyet” var udmeldingen fra Peter. 
Lasse og jeg insisterede dog på at undersøge 
sagen selv og fortsatte i løb mod gaten. Efter et 
hurtigt sikkerhedstjek, hvor vi igen måtte springe 
køen over, stod vi i køen ved gaten. Jeg ringede 
til Peter og fortalte om situationen. ”Jeg kan ikke 
nå det, skal først tjekke min bagage ind igen” var 
hans svar (måske han tjekker bagage ind hele 
vejen for fremtiden?). Ved gaten løb vi desuden 
ind i en nordmand med et gammonspil, som 
højlydt brokkede sig ved skranken: ”Jeg skal med 
flyget, de har snuppet tasken min”. Velkommen 
til Odin Spillum, som siger farvel til sin rygsæk 
i London, da man kun må medbringe 1 styk 
håndbagage derfra (så vælger man selvfølgelig 
gammonspillet).  Det endte med, at Lasse, Odin 
og jeg nåede flyet og at Peter måtte blive og 
overnatte i London. Efter 12 timers flyvetur til 
Miami, måtte vi igennem samme tur en gang til. 
Her blev resultatet, at Lasse og jeg nåede flyet og 
Odin måtte blive tilbage. 

Endelig fremme ved målet efter en lang tur. Den 
første, vi mødte, var Odin, som ikke nåede flyet 
i Miami. Amerikanerne kunne åbenbart ikke stå 
for en grædende, træt nordmand, der berettede 
om lange flyture og mistede tasker (det skal lige 
indskydes, at Odin kom direkte fra Brasilien, hvor 
han tog turen over København for at spare lidt 
penge). Han kom ganske enkelt med et særfly, 
hvor der ikke var andre end ham og piloterne 
(ifølge Odin). Nå, nu var det bare at hente bagagen, 
ind i en taxi og så til hotellet. Efter 45 minutters 
venten på bagage og 30 minutter i en servicekø 
indså vi, at vi nok ikke skulle regne med at få 

vores bagage den aften. Papirerne blev nøjsomt 
udfyldt for os alle tre, inden vi endelig kunne tage 
en taxi til The Royal Tower, som hotellet hed. Nu 
havde vi 2 døgn til at slappe af og komme os over 
turen. Jeg fik min bagage efter 4 dage, Odin og 
Lasse fik den slet ikke! 
I turneringen var der 121 spillere, der havde 
betalt eller vundet entryen på 10.000$. De sidste 
7 pladser ville blive solgt som rebuys. Min første 
modstander var en pokerspiller, som havde fået 
entryen i en affiliate konkurrence. Han havde 
spillet Backgammon i 14 dage sammenlagt! 
Blandt andet brillerede han med altid at fortælle 
mig, om han ville droppe eller tage, når jeg 
overvejede en dobling. Det sværeste i den kamp 
var for mig at tilpasse mit spil til ham. Det gik 
og jeg avancerede til 2. runde. Her skulle jeg 
møde en tysker, som vist skulle spille ok, men 
som var gået over til poker. Det viste sig, at han 
spillede uhyggeligt stabilt og vi skiftes til at tage 
point til stillingen 9-9. Her rykkede jeg fra og 
kom foran 13-9. Ved denne score kom vi frem til 
nedenstående stilling, hvor jeg rullede 6-4. Det 
var så det tætteste, jeg kom på sejr i den kamp, 
som han rutineret vandt i DMP efter at have 
været bagud 14-11 crawford. Min modstander 
hed i øvrigt Andreas Märtens.

Stilling 1: 13-9 til sort.

Efter den hårde exit fra hovedturneringen skulle 
skuffelsen skylles ned. Vi fik en god middag med 
alt, hvad hjertet begærer af drikkevarer. Herefter 
endte vi på en strandbar, hvor vi blev til den bitre 
ende, ja selv personalet var gået, inden vi havde 
tømt de sidste flasker sprut. På vej hjem gik 
der rent James Bond i den. Odin og jeg klatrede 
omkring et elefantpigtrådshegn og svømmede 
over en kanal for at få den kortest mulige 

Bahamas – Backgammon i paradis
Af Steen Grønbech Der var lagt op til det helt store, da verdens største backgammonturnering skulle skydes 

af på Paradise Island – Bahamas (udtales Para-dice Island). Vinderen kunne løbe med 
608.000$ og æren for at have vundet verdens pt. største backgammonturnering. Der var 
ikke mindre end 17 danskere med til at sætte vores fingeraftryk på denne begivenhed.

Bahamas - Backgammon i paradis
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vej til hotellet. Folk gloede en del da vi kom 
spankulerende ind af hovedindgangen drivvåde 
og kun iført underbukser og adgangskort. Jeg 
tror, vi alle sov godt den nat.

Lasses finalekamp
Lasse var igennem et uhyggeligt program. Inden 
han nåede finalen måtte han eliminere: 

1. runde: John O’hagan 
2. runde: Peter Heitmüller
3. runde: Mikael Sandberg
4. runde: Leo Fernandez
Kvartfinalen: Sander Lylloff
Semifinalen: Nack Ballard
 
I finalen ventede nu Andreas Märtens, som tidligere 
i turneringen havde slået en uhyggelig stærk 
dansker på sygeste vis. Lasse startede finalen 
som lyn og torden og efter kort tid, havde han 
bragt sig foran 6-0. Ved stillingen 6-1 til Lasse kom 
han fejlagtigt til at tage nedenstående knold. Det 
kostede 4 point og satte for alvor gang i Andreas.  

Stilling 2: 6-1 til sort.

Efter lige kamp frem til 8-9 til Andreas, valgte 
tyskeren at sætte en gevaldig spurt ind. Han 
virkede nådesløs og Lasse var reduceret til statist, 
mens den tyske kampmaskine sikkert tog point 
efter point. Ved stillingen 9-17 stod Lasse over for 
en redobling (stilling 3). Han valgte at passe og her 
kunne han måske have brugt noget fra den meget 
aktuelle debat om redoblinger ved ulige score. 

Stilling 3: 17-9 til hvid.

Andreas fik sig i sikker stil bragt sig på 21-11, 
inden han stod overfor følgende pas 2, som 
han hurtigt smaskede 2 brikker på baren med 

(måske han skulle have tænkt lidt længere her). 
Lasse vågnede nu endelig op og fik sat et par 
slag ind mod tyskeren. Fra denne stilling hvor 
han har omkring 3 % chance for at vinde kampen 
kæmpede han sig til DMP. Det tætteste, han kom 
på sejr her, var, da han fik et etter skud i stilling 
5 (tænk sig…en etter til en million). Han missede 
til stor ærgrelse for hele danskerklanen og måtte 
”nøjes” med andenpladsen.

Stilling 4: Andreas kæmpe favorit til at lukke 
kampen

Stilling 5: Lasses afgørende etter skud.

Alt i alt var det en meget seværdig og spændende 
kamp som havde det hele, selv en råbende Kent 
Goulding som kommentator. Til de interesserede 
kan jeg oplyse, at Lasse spillede 4.997 og 
Andreas 4.262. 

Efter sejrsfesten og en lang flyvetur hjem, som dog 
gik noget bedre end udturen, stod Lasse og jeg i 
Københavns lufthavn, klar til at modtage vores 
bagage. Igen måtte vi vente forgæves. Lasse gik 
så den tunge gang hen til køen ved bagageservice 
og kunne fortælle, at han nu hverken havde sin 
bagage fra udturen eller fra hjemturen. Man 
når man lige er blevet nr. 2 i verdens største 
backgammon turnering, kan man godt tage det 
hele med et smil.

En stor tak til alle danskere og semidanskere 
(Spillum-klanen), som var med til at gøre denne 
tur til noget helt specielt. Jeg tror, jeg taler på hele 
gammondanmarks vegne, når jeg ønsker et stort 
tillykke til Lasse med 2. pladsen og til Lars Trabolt 
(Trabi) med 1. pladsen i consulation.

Danske deltagere:
Morten ”Holm” Lassen
Lars Trabolt
Benjamin Lund
Henrik Veje 
Sander Lylloff
Lasse Hjorth Madsen
Lars Bønding 
Christian Bladt 
Peter Hallberg 
Peter Jes Thomsen 
Jens Lauritsen
Ole Nielsen
Morten Nielsen 
Thomas Kristensen 
”Katja Spillum”
Steen Grønbech

Bahamas - Backgammon i paradis



Gammon 10616

Oktober kom hastigt og mandag d. 2 var så dagen 
hvor Sally og jeg tog den lange tur til Tokyo, og 
vores forventninger var intet mindre end skyhøje, 
vi skulle jo til solens rige og til en af verdens største 
hovedstæder hvor Mount Fuji, Sushi m.m. stod på 
dagsordenen og så ikke at forglemme den første 
udenlandske bg turnering jeg skulle deltage i.

Efter en 1 t. 45 m. lang togtur fra Narita airport så 
var vi fremme ved hotellet, og da vi i forvejen havde 
besluttet at vi skulle bo på samme hotel som der 
hvor turneringen skulle afholdes (Sunplaza) så var 
rammerne perfekte for de kommende 10 dage.

Vi ankom tirsdag morgen hvor selve turneringen 
skulle starte om fredagen, så der var god tid til at 
komme os over noget evt. jetlag hvis og såfremt 
det skulle blive et problem, men det gik fint og vi 
havde bare så meget mere tid til sightseeing m.m. 
Jeg skal undlade at fortælle om sightseeingen 
men jeg kan varmt anbefale Tokyo hvis man 
skulle komme på de breddegrader.

Turneringen
Fredag d. 6 bød turneringsleder Kenji Scimodeira 
(formanden for Japan Backgammon League) 
velkommen til det 12 Japan Open, det var 
mindre højtideligt men meget flot gennemført på 
Japansk☺ Vi var en håndfuld udlændinge der lige 
kort blev introducerede og så skulle den officielle 
lodtrækning finde sted. Lodtrækningen blev udført 
med lidt kaos samt med kort flyvende rundt om 
ørene på de involverede og efter en lille halv times 
tid vupti! Og så var alle udlændinge i samme 
grupper ☺ Nej jeg er sikker på det var 100% 
tilfældigt og inden længe var alle da også i gang 
med at spille bg. Foruden Japan Open så spillede 
jeg også med i Japan championship, Sally spillede 
både med i Intermediate og kvinderækken men 
hun røg desværre hurtigt ud i begge. 

Det lykkedes for mig at nå til kvartfinalen i begge 
turneringer men de blev desværre tabt og det lige 
før pengene selvfølgelig. Men den ene kamp vil 
for altid stå som det største brok jeg til dato har 
været ude for (bliver sikkert ikke den eneste ☺) 
nogle har selvfølgelig hørt brokken men nu får i 
andre den altså også.
I ovenstående stilling har jeg i DMP lige lavet et 
super rul 5-2 der lukkede 4 punktet og dermed 

 

Japan Open 2006
Påsken i april måned 2006 til Nordic Open skulle vise sig at blive startskuddet til en 
fantastisk oplevelse der skulle komme senere på året i oktober, det lykkedes mig 
nemlig at vinde kvalifikationsturneringen til Japan Open 2006.

Af Allan Westermann

 Sally mod Akiko Abe

bordet og jeg skal ”bare” have den sidste brik 
hjem, men bg guden ville det anderledes og jeg 
ruller først 3-1 som jeg kaffer 5/1, men derefter 
ruller jeg pas 3 hvor mit hjerte godt nok var ved at 
gå i stå☺ tilskuerne gispede lidt efter vejret og min 
modstander var også ved at dø af dårlige nerver, 
ærligt har jeg aldrig oplevet en modstander der var 
så nervøs og han rystede så meget på hænderne 
at han skulle bruge begge for at trykke på uret så 
det ikke væltede ned af bordet og så turde han 
slet ikke og kigge på brættet når jeg rullede og 
stirrede lige ned i gulvet. Jeg løftede mit 6 og 5 
punkt og han kom ind fra baren med 5-2 som godt 
nok lidt heldigt ikke hittede hvilket skuffede min 
modstander meget, men hans skuffelse varede 
kort da jeg helt naturligt rullede nok en pas 3 ☺ og 
der var der flere af tilskuerne der måtte gå og jeg 
var ærligt også ved at smutte fra det hele for det 
var da ikke til at bære ☺ han får så ram på mig og 
jeg taber derfra kvartfinalen øv!.

Men lige netop 2 pas 3 rul efter hinanden var i 
øvrigt senere på året en direkte årsag til at jeg 
blev Danmarks mester så lige så uheldig man 
kan være lige så heldig kan man også være, og 
det er vel i grunden årsagen til at vi alle er så vilde 
med spillet tror jeg.☺

Japan Open blev vundet af en meget meget 
glad japaner, men mere sjovt var det i Japan 

Japan Open 2006
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championship da kone og mand mødte hinanden 
i finalen som blev et sandt familie drama hvor 
konen trak det længste strå, det var så første 
gang i turneringens historie at en kvinde vandt 
og hun hulkede og bukkede sig da også i al 
ydmyghed igennem prisoverrækkelsen og der var 
ikke et øje tørt, men konen og manden er skam 
ikke de eneste i familien der har talentet for det 
var ikke mindre end forældrene til den lille pige 
der vandt Novicerækken til Nordic Open 2006.

Japan Open vinder Kazuhide Niki  

Opvisningskampen
Jeg havde den store fornøjelse og spille opvisning-
skamp mod en kendt japaner som jeg af natur-
lige årsager ikke kendte, men med en kort offi-
ciel introduktion og med flag på bordet stod det 
mig klart at jeg skulle møde en hvis herre ved 
navn Masaki Takemiya han er en lille super rar 
og meget smilene japaner, kampen er der ikke 
så meget at skrive om andet end at det var en 
lille hurtig 7 points kamp som jeg så træk mig 
”heldigst” ud af. Bagefter skulle det vise sig at 
han intet mindre er en levende legende inden 
for spillet GO, og har i mange år været regnet for 
verdens bedste så det var skam ikke en dårlig 
skalp at få, i vinder talen senere tilbød jeg ham en 
revanche i netop GO hvilket frembragte stor latter 
blandt publikum, nå men han tog humoren pænt 
og jeg takkede endnu engang for kampen.

De udenlandske spillere
Følgende udenlandske spillere mødte jeg under 
turneringen: Herb Roman, 
Jake Jacobs, Paul Weaver, Jeremy Bagai, Julian 
Minwalla. 

Konklusion
Turneringen samt Japan blev som forventet en 
kæmpe oplevelse for Sally og undertegnede, det 
var søde og rare mennesker og jeg er 100% at 
finde igen til Japan Open kval. turnering her til 
Nordic Open 2007.

Efter opvisningskampen

Japan Open 2006

Vinder familien Nakamura
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Til den 1. udgave i 2003 var konceptet klart. Vi 
skulle garantere mange kampe og indskuddet 
skulle være så lavt at alle kunne være med. 
Resultatet blev en monradturnering, da det er 
den turneringsform der giver flest kampe til 
deltagerne.
Allerede året efter viderudviklede vi konceptet, 
og kom op med dobbelt/enkeltknockout 
formatet, som vi har bibeholdt siden. Dette 
system bliver brugt meget i pool-billard og flere 
andre sportsgrene. Det er i sin tid udviklet for at 
eliminere lodtrækningsheld/uheld.
En kort beskrivelse for de uindviede: Man 
forlader først turneringen efter 2. nederlag, og 
man kan stadig vinde efter 1. nederlag. Vi har 
selv konstrueret et 32- og et 64-mandsskema 
(kan rekvireres hos os hvis det ønskes), og vi har 
koblet consolation på, så alle er garanteret 3 
kampe. Dybest set er det en cup med progressiv 
consolation, og finalisterne i denne møder 
semifinalisterne i cuppen i en ”ny” semifinale.

Fordele ved systemet:
Jo senere man bliver slået ud på ”vindersiden” jo 
færre kampe skal man vinde på ”tabersiden” for 
at komme tilbage på ”vindersiden”. Eksempel: Hvis 
du er en del af et almindeligt 64-mandsskema skal 
du vinde 6 kampe for at vinde turneringen. Hvis du 
taber 1. kamp i dette system, skal du vinde de 9 
efterfølgende. Hvis du derimod taber 3. kamp, skal 
du kun vinde 6 kampe. Hvis du går den direkte vej 
med lutter sejre, skal du vinde 7 kampe.

Ulemper: 
Tidsforbruget, og deraf naturligt kortere match-
længder.

Tilbage til 2006-udgaven. For at imødekomme 
efterspørgslen havde vi oprettet to rækker: En 
Hovedrække med 64 pladser og consolation, 
og en Stjernerække med 32 pladser uden 
consolation. Der var ingen ratingbegrænsning 
på rækkerne, kun dobbelt entry i Stjernerækken 
og lidt længere matclængder. Denne form åbner 
mulighed for at nogle spillere kan ”købe” sig til 
mulighed for at møde nogle topspillere som de 
ellers aldrig ville møde, og den oplevelse var der 
da også nogle der benyttede sig af. Faktisk var 
Stjernerækkens 32 pladser udsolgt 14 dage 

Ca. 10% massiv hygge
På kun 4 år er skabt én af landets fornemste backgammontraditioner: Svendborg 
Juleturnering. Deltagerantallets vækst taler for sig selv: fra 40 i 2003, over 67 i 2004 
og 2005 til 91 i 2006.
Overskriften relaterer til det faktum at ca. 10% af DBgF´s medlemmer fandt vej til 
vores 2006-udgave.

Af kenny Nissen

før turneringen, og vi var nødsaget til at oprette 
venteliste! Da dagen oprandt var der indløbet 4 
afbud p.g.a. sygdom i de to rækker, så 91 solgte 
pladser ud af 96 var vist meget godt ramt.
Efter lidt forarbejde fik vi koblet et par sponsorer 
på. Vores hjemmebane Bowl`N`Fun i Svendborg 
gik med til at lave nogle specialtilbud til spillerne 
(69,- for en lækker buffet), og Partygammon.
com sponsorerede flotte T-shirts og caps til alle 
deltagerne, samt 2 stk $440 kvalifikationspladser 
til deres gigantturnering på Bahamas.

Dagen oprandt, dog ikke uden lidt panik i 
kulissen. I ugerne op til turneringen havde en 
spiller opført sig så uetisk, at turneringsledelsen 
så sig nødsaget til at nægte ham deltagelse. Jeg 
vil ikke gå dybere ind i denne sag, da den har 
været debatteret til ulidelighed, kun konstatere 
at mange deltagere (og andre) støttede op om 
beslutningen.
Samtidig røg jeg personligt til vagtlægen aftenen 
før med en nyreinfektion, og jeg startede faktisk 
selve turneringsdagen kl. 8.00 med blodprøver 
på Svendborg Sygehus – så jeg valgte at trække 
mig fra selve turneringen, og give plads til én fra 
ventelisten.

Efter den sædvanlige velkomst og lod- 
trækningspanik, blev rækkerne skudt igang kl. Ca. 
11.30. Med så stort deltagerantal er det vigtigt 
at være vågen, og få igangsat kampe i de dele af 
turneringen hvor det hænger lidt. Det er forøvrigt 
en interessant betragtning, at tidsforbruget 
stiger proportionelt med ratingtallet. Det blev 
hurtigt klart at Stjernerækken sandsynligvis ville 
give de største problemer, og i sidste ende holdt 
det også stik. Måske skulle man kigge lidt på 
urreglerne?

Dagen skred frem med den sædvanlige hyggelige 
cocktail: ”Yes”, ”For fanden da!”, ”Kom nuuuu”, 
brokhistorier, syge sekvenser og de uundgåelige 
”Hvordan kan han tage det MONSTERPAS, og 
JEG går gammon!!??” I alt fik vi afviklet langt 
over 200 kampe, så mulighederne for oplevelser 
i begge ender af spektret var fine.

Stjernerækken: Den lokale Pierre Petersen spillede 
sig fornemt ubesejret igennem til semifinalen 
hvor han fik lov til at vente over tre timer! Derefter 
blev han rullet over af den senere vinder, Rolf 
Nielsen. (Det indrømmede han selv☺). Rolf havde 

Ca. 10% massiv hygge
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lige været et smut over tabersiden efter nederlag 
til Lars Utzon, som I den anden semifinale vandt 
Odenselokalopgøret over Daniel Sørensen (Hans 
første individuelle turnering siden VM 2004). 
Dermed stod Lars Utzon og Rolf Nielsen overfor 
hinanden for 2. gang i finalen, og dér kendte Rolf 
sin besøgstid. De var færdige omkring kl. 2.30 
om natten, så tilskuerantallet var lidt begrænset. 
Stjernerækken var forøvrigt uhyggeligt stærkt 
besat med bl.a. Steen Grønbech, Mik Larsen, Lars 
Nielsen og Henrik Bang, for blot at nævne nogle 
få. Der var 5 spillere fra ratinglistens top-20, så 
niveauet var meget højt.

Hovedrækken: Den 2. februar 1997 meldte Jens 
Bent Jørgensen sig ind i DBgF, og efter at have 
huseret i de lavere rækker i København i en del år, 
flyttede han til Gislev på Fyn, og meldte sig under 
fanerne hos os. Efter næsten 10 år kunne han så 
hæve pokalen som sejrherre i en turnering med 59 
deltagere, og fejre sit første resultat nogensinde! 
Han finalebesejrede Michael Bang som også 
havde sit første resultat ved denne lejlighed – 
kanonflot af disse to spillere. Semifinalisterne var 
den unge ”upcoming star” fra Ringsted, Mikkel 
Rosquist, og rutinerede Karina Langhoff.
Consolation blev vundet af Harry Breuer med 
finalesejr over Poul Thomsen.
Selvom ratinggennemsnittet var noget lavere i 
Hovedrækken, var der alligevel en del stærke 
spillere repræsenteret med en rating på langt 
over 1100 og en del Elitedivisionserfaring – bl.a. 
fordi Stjernerækken var udsolgt.

Vi fik også lige hilst på en journalist fra Fyens 
Stiftstidende, og lidt PR er jo ikke at foragte – når 
det er gratis! Det blev faktisk til en fin artikel på 
dagen, og en opfølger med resultater dagen efter. 
Jeg kan kun opfordre til at kontakte de lokale 
medier, for de er faktisk ganske interesserede 
i at få noget stof at skrive om. Langsigtet set 
giver det jo også bedre kendskab til vores ædle 
sportsgren.

Tak for det flotte fremmøde – vi ses jo nok til 8. 
Svendborg Open den sidste weekend i august 
– eller ubetinget den 28. december 2007 med ny 
deltagerrekord!

Kenny Nissen, Svendborg BgK

 
 

Ca. 10% massiv hygge

Jens Bent Jørgensen til højre i finalen mod 
Michael Bang

Turneringslederen skulle da lige spille Jackpot mod 
Michael Pedersen.... 

SBgK`s formand Ernst Kristiansen til venstre mod Henrik Løber. 

Rolf Nielsen mod Jacob H. Simonsen med hørebøffer. 
Århusianske ugler i baggrunden
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Black-White: 4-14/17 (Game 11)
Hitter man med det samme eller venter på et 
senere skud? Jeg overvejede tre muligheder 
16/10 –8/6, 16/10-6/4 og 20/18*-16/10.
Snowie siger med klar margen: HIT – ikke mit 
valg i matchen.
UEFA-Vest er sidste skud på stammen med de 

københavnske storebrødre Champions League og 
UEFA-øst som forbillede. Konceptet er spændende 
og bygger på ideen fra sommercuppen i Odense, 
hvor man inden for en given tidshorisont skal 
have afviklet sine kampe, efter aftale med sine 
modstandere.
UEFA-vest mønstrede lidt skuffende kun 16 
spillere fordelt mellem Svendborg og Ålborg, og 
det næsten værste var, at stjernerne desværre 
ikke deltog. Folk som Mikael Jensen, Rolf Nielsen, 
Lars Trabolt, Mogens Knudsen, Torben Hasseris 
med flere, havde unægtelig pyntet gevaldigt på 
feltet. Vi var altså 16 fra anden og tredje geled 
der tørnede ud, hvor mine forhåndsfavoritter 
var Christian Munk med efterhånden noget 
eliteerfaring, Peter Pallesen med ditto, en 
gammonsulten Martin Toudal, en formmæssig 
stærk Anne Jeppesen og så ”selvfølgelig” mig 
selv. 
Efter diverse gruppespil og omkampe kommer 
semifinalerne til at stå mellem Peter Stampe 
og Christian Munk, samt Martin Toudal og 
undertegnede. Jeg havde håbet på, at vi kunne 
afvikle et finalestævne, og få skidtet overstået 
på en og samme dag. Den plan faldt til jorden, 
da Christian helst ville spille sine kampe on-
line på grund af manglende tid. Jeg tog turen til 
Herning, hvor en på alle måder gæstfri Toudal 
med familie tog i mod. Jeg gengældte dog ikke 
gæstfriheden på brættet, idet jeg for anden gang 
i turneringen sendte ham en smule uretfærdigt til 
tælling, efter solide føringer undervejs. Fakta om 
indledende grupper, semifinaler og finale, kan 
ses på bgchamp.dk, hvor der også findes en del 
noterede matcher.

En stilling fra opgøret mod Anne Jeppesen, som 
også lagde lejligheden til, og stod klar med 
rundstykker og hele pivtøjet. Anne har ført hele 
vejen, og først ved 1-11 begynder jeg at røre på 
mig.

Af Jørgen Mohr

UEFA-Cup Vest
På en næsten sommeragtig septemberaften skulle finalen i UEFA-cuppens vestafdeling 
afgøres. Rammen var sat til Universitetsbaren i Århus, hvor min modstander, Peter 
Stampe, med DSBs kyndige hjælp var arriveret fra Ålborg, og desværre for mig, 
kampklar. 
Et par billeder blev taget, Inge sad klar med blokken og et fast håndtryk satte kampen 
i gang. En kamp uden megen dramatik, jeg fik det første point, hvorefter Stampe satte 
sig totalt på opgøret, og var solidt foran helt frem til målstregen og vandt en fortjent 
sejr. Der var ingen tvivl om hvem der var Stampe og hvem der var Bambi på isen. 
På vejen hjem bebrejdede jeg mig selv en smule, at have droppet en lidt tvivlsom 4 
knold ved stillingen 4-8 (diagram 1) i en stilling hvor jeg vurderede mine chancer til 
omkring 20%. Jeg valgte i stedet ukorrekt at traile 4-10 og håbe på et bedre spot, hvor 
jeg så ville slå til. Det kom imidlertid aldrig

 

�
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Diagram 1

Diagram 2

UEFA-Cup Vest

Jørgen Mohr
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Match to 17. Score Black-White: 10-12

Tør du tage denne dobling? Dobling er lige på 
kanten, med i betragtning af det er en kæmpe 
blunder at droppe, er jeg godt tilfreds med den 
kom af sted her. Anne tog da også uden de 
store overvejelser, men mon ikke mange havde 
droppet her?

Diagram 3

Hej alle danske spillere! 

Endnu et backgammonår er gået, og Nordic Open 
er heldigvis lige om hjørnet! Det betyder også, at vi 
skal have uddelt DBgF’s hæderspris. Den vil blive 
uddelt sideløbende med prisen for ”Årets spiller” 
og ligeledes blive uddelt ved NO Der vil kunne 
stemmes på Årets Hæderspris frem til NO’s sidste 
dag. 

Hædersprisen er ikke resultatafhængig, men er 
mere en pris for et ihærdigt/flot udført stykke 
arbejde, strålende humør, stort engagement i klub-
/landsregi – ja mulighederne og argumenterne 
er uanede. Alt/alle med tilknytning til DBgF kan 
indstilles til denne pris: Enkeltpersoner, et hold, 
en klub, udvalg mv. 

Bestyrelsen vil på baggrund, af jeres begrundede 
forslag lave en liste over de nominerede. Dette 
forslag skal sendes til DBgF senest 21. marts. 
Herefter vil listen over de nominerede blive 
offentliggjort. 

For god ordens skyld vil vi bede jer skrive max. 
5-10 linjer om den/de nominerede. 

Mht. afstemningen vil der under NO blive udlagt 
stemmesedler – men for de medlemmer der ikke 
kan stemme hér, kan der stemmes via mail til 
info@dbgf.dk – sidste dag for denne mulighed er 
dog torsdag den 29. marts. 

Blandt dem, der afgiver deres stemme vil der 
blive trukket lod om et gavekort på 500,- til 
DBgF’s butik. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Hædersprisen 2006
Af Inger Hesselvang

Michael Schou, en glad vinder af CL 2006
Foto: Martin Foldager

Glæden er stor i Humlebæk da de  
vinder serie 1A og rykker op i 3. division.  
Foto: Martin Foldager
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Bevæbnet med en god portion backgammon-
selvtillid efter et års talentundervisning med 
Kedde, ankom jeg til USC fastbesluttet på at give 
de lokale ”red necks” en rullelektion de sent skulle 
glemme samtidig med at fylde lidt ekstra dollars 
ind op husholdningskontoen. Det skulle vise sig, at 
jeg skulle blive klogere. 

Det kaldes bibelbæltet. Det er hverken et bælte 
lavet af bibelen, eller et specielt bælte til kristne. 
Derimod er det betegnelsen for et stort område i 
det sydøstlige USA (og andre steder i verden), hvor 
kulturen er domineret af Protestantiske Kristne 
Evangelister. Det er der jo sådan set ikke noget 
galt i – bortset fra at de ikke spiller backgammon! 
Efter omkring en måneds søgen og research blev 
det klart, at der ikke var så meget som ét sølle 
poker homegame at opdrive, for slet ikke at tale 
om backgammonspillere. 

Således var der ikke andet at gøre end at slå koldt 
vand i blodet og vente til starten af november, hvor 
planen var Las Vegas Open. I mellemtiden måtte jeg 
ty til andre midler for at stille min gammonhunger. 
Det indbefattede online gammon, spil imod Snowie 
og sidst, men ikke mindst, en dedikeret indsats 
for at følge med i det af Kedde planlagte pensum 
for KBGK´s eliteprojekt, som har kørt i denne 
sæson parallelt med 2. omgang af talentholdet. 
Jeg var så heldig at komme med i projektet på 
langdistancebasis den første halvdel af sæsonen, 
hvilket bl.a. indbefattede undervisning over Skype. 
Det fungerede overraskende fint, og jeg fandt mig 
selv helt up to date med resten af holdet efter min 
hjemkomst. 

Med tiden kom vi nærmere og nærmere Las 
Vegas Open, og motivationen og forventningerne 
steg omvendt proportionalt med dagene til start-
skuddet. Der skulle dog ikke andet end 2 småfede 
og til dels selvfede professorer samt en naiv og 
småskør opfinder af Georg Gearløs-typen til at 
spolere forventningerne til en sejr i Vegas.
Forklaringen på det var således, at det ene fag 
jeg fulgte, Small Business Management, i alt sin 
enkelthed gik ud på at hjælpe en virksomhed med 

et problem og skrive en rapport herom. Virksom-
hederne var udvalgt af professorerne, og min grup-
pe fik til opgave at hjælpe med udviklingen af en 
forretningsplan for en enkeltmandsvirksomhed, 
som havde taget patent på en maskine til 
produktion af alternativ energi. Det første møde 
med ”virksomheden” afslørede dog relativt hurtigt, 
at der var gået Geo Gearløs i den, da manden 
meldte op at han mente, at hans maskine, efter 
at være sat i gang, ville være selvforsynende og 
producere mere energi, end den skulle bruge. Altså 
en evighedsmaskine. På et tidspunkt i samtalen 
nævnte han også noget, om at hans intention var 
at udkonkurrere atomenergien på verdens plan!

Resultatet blev at vi måtte skifte virksomhed, 
arrangere et nyt møde, og dermed skubbe de 
ellers fastlagte deadlines, hvilket bevirkede at vi 
måtte afholde en præsentation lidt midt i Vegas 
Open. Hmm…. Ingen Vegas tur til Holdt-Simonsen!

Efterhånden var der kun tilbage at slå mine folder 
imod ”Snemanden”. Det er dog lidt som at give en 
hungrende mand en tom Big Mac boks.
Efter 4,5 måned med hunger efter lyden af rullende 
terninger var det ”endelig” på tide at stikke næsen 
hjem af. Til alt held var der planlagt ÅMCC (Århus 
Mafia Chouette Championship) i KBGK samme 
aften, som jeg var planlagt til at komme hjem. 
Med forventet ankomst kl. 10.45 og gammon kl. 
18.30 skulle det jo ikke være noget problem. Igen 
blev jeg klogere. Efter godt 7 timers forsinkelse 
på hjemturen stod jeg i Kastrup og ventende på 
bagage kl. ca. 18 :-( Men gammon det skulle der 
sgu spilles! Jeg fik fat i en Taxa, sagde resolut 
Brønshøj, og 380 kr. senere smed jeg kufferten og 
røg på cyklen imod Valby. 

Med 10 min. forsinkelse og allerede nede med 2 
point i chouetten ankom jeg og fik plads ved et 
tyrebræt. NU skulle der F….. spilles noget gammon. 
25 min., et par 16 knolde og en syg pas 6 senere 
var jeg ude af min første turnering i 6 måneder. 
Velkommen hjem!!

Columbia Records
Mandag den 14. august 2006. Det var datoen, hvor jeg for en stund opgav ting som 
rugbrød med leverpostej, offentlig transport, danske kroner, Tv2sporten samt torsdags-
gammon med drengene, for at skifte det ud med en stat på samme breddegrad 
som Nord Afrika, Fried Chicken, store biler, genmodificeret mad, færdigretter i lange 
baner samt benzin til $2,2 pr. gallon (3,8 liter). Kort sagt drog jeg af sted imod South 
Carolinas hovedstad, Columbia, for at studere et semester på USC (University of South 
Carolina).

Af Jakon Holdt-Simonsen

Columbia Records
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Har du lyst til at prøve backgammonspillet som 
holdspil? Så er her alle tiders mulighed for at 
være med i kampen om titlen som ”pokalmester 
for hold 2007”.
Dit hold skal bestå af mindst 4 spillere, så 
tal allerede nu med venner og bekendte. 
Vi anbefaler dog, at I er mindst 6 spillere på 
holdet, da det ellers kan være svært at stille i fuld 
opstilling til de forhåbentligt mange kampe.
Den landsdækkende pokalturnering vil blive 
afviklet i maj og juni måned. Turneringen spilles 
efter cup-systemet, og det tilstræbes, at holdene 
i de første runder grupperes geografisk. De sidste 
8 hold mødes til et større finalestævne, der spilles 
16. juni på cafeen High Q, Søndre Boulevard 52-
54, 1720 København V. Der vil på finaledagen 
blive afholdt Pokalpot 2007 arrangeret af DBgF 
for pokalspillere og tilskuere.  
For holdene vest for Storebælt gælder det, at de 
vil blive inddelt i en eller to grupper (afhængig 
af deres antal i forhold til det samlede antal 
deltagere) og at de indledende kampe for 
deres vedkommende vil blive afviklet på én 
dag, nemlig den 2. juni.Prisen for deltagelse 
er kun 200 kroner pr. hold, og det er ikke et 
krav, at spillerne er medlem af DBgF. Hold der 
udelukkende består af DBgF medlemmer (som 
ikke er i kontingentrestance) kan dog deltage for 
150 kroner. Der vil være kontante præmier til de 
to hold der når finalen.
 
Spillere, som er medlem af DBgF, vil få deres 

Pokalturnering for hold 2007 
Dansk Backgammon Forbund  inviterer til 

kampe i Pokalturneringen ratet på ratinglisten. 
Alle kampe spilles til 13 point og hvis kampen 
ender uafgjort spilles én konsultationskamp 
(dvs. spillerne må tale sammen indbyrdes) til 
7 for at afgøre dysten. Husk at man ikke kan 
eftertilmelde spillere, da spillerne vil indgå i 
en seedning af holdet og dermed lodtrækning.  
Lyder det interessant? Find mindst 3 andre 
spillere med samme interesse og tilmeld jer 
på nedenstående kupon. Det kan være, at 
den café I spiller på til 7-Eleven Backgammon 
Cup, gerne vil være hjemmebane for jeres 
hold. Det vil være muligt at spille runde 1-
4 på andre datoer/spillesteder (f.eks. i 
weekenden). Dog skal Turneringsudvalget 
have besked herom mindst 1 uge i forvejen og 
Holdkaptajnerne skal være enige om dette.  

Tilmeldingskupon - Pokalturneringen for hold 2007 
 

Holdnavn:  Hjemmebanens navn :  

Evt. række DM for hold:  Hjemmebanens adresse: 

Tlf.nr.:  Postnr. og by: 

 DBgF nr. Navn Tlf. nr. Angiv venligst betalingsform

Holdkaptajn:   (SKAL have mobil-tlf)

Spiller 2:   

Spiller 3:   

Spiller 4:   

Spiller 5:   

Spiller 6:   

Spiller 7:   

Spiller 8:   

Yderligere information fås ved at ringe til Dansk 
Backgammon Forbunds kontor tlf. 33 36 36 01 eller  
e-mail til info@dbgf.dk

Senest onsdag den 2/5 2007 

Tilmeldingskuponen  
indsendes til DbgF 
(evt. pr. fax på nr. 33 36 36 02)

1. runde: Torsdag den 24/5-07 
2. runde:  Torsdag den 31/5-07 
3. runde: Torsdag den 07/6-07 
4. runde: Torsdag den 14/6-07 
Finale: Lørdag  den 16/6-07

□ Tilmelding pr. hold 150 kr.

□ Tilmelding pr. hold 200 kr.

□ Vedlagt check

□ Postgiro 2 91 92 65, DBgF

□ PC Bank 9570 2 91 92 65

□ PC Giro <01> 2 91 92 65
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TrueMoneygames
Nordic Open

19. Nordic Wide Open

Added Prize money
10.000 $

5. april – 9. april, 2007
på Hotel Marienlyst Helsingør

Sponsorer: TrueMoneygames, Hotel Marienlyst
 

Championship, Advanced, Intermediate og Beginner
Satellitter i Championship, Advanced og Intermediate

Japan Open Turnering, VM Kvalifikations turnering
Poker Turnering

Team Event, Consultation Doubles,
Jackpots, Super Jackpot € 500 - € 1000

NEW:Nordisk mester i DMP
NEW: Nordic Open Nations Cup

Nordic medlemskab
Er du ikke medlem af DBgF, men vil gerne spille Nordic Open, kan du melde dig ind i påsken for 100 kr. Medlemskabet er kun gældende under NO. 

De kampe du spiller vil blive ratet og indgå på Dansk Backgammon Forbunds ratingliste.

Nyt format
Formatet for dette års Nordic Open ændres. Der spilles Double Elimination. Du har med andre ord ”to skud i bøssen” inden du er ude af kampen 

om trofæet. Læs mere om formatet på www.nordicopen.dk

Begynderrække med added prize
Torsdag d. 5. april kl. 15 (registrering fra kl. 14) spilles der begynderrække. Har du under 1020 i rating eller under 800 i TMP kan du deltage. Det 

koster 100 kr. at deltage hvoraf 75 går til præmier. Der vil yderligere være 2 indskud til intermediate added til de to finalister. Det forventes således 
at begynderrækken afsluttes for de andre rækker starter. Så har man fået blod på tanden, kan man deltage i en af dem også.   

Nordic Open Nations Cup
Landskamps holdturnering med 3 spillere på hvert hold. Hver match spilles som 3 kampe til 13 point. Turneringen er begrænset til 16 hold. Hvis 

feltet ikke er fyldt, kan der være flere hold fra ét land. Alle spillere på et hold skal have tilknytning til det land, de repræsenterer. Turneringer spilles 
som ren cup. Man kan annoncere sit team på www.nordicopen.dk.

Nordisk mester i DMP
Under hele turneringen vil der blive spillet 8-mands DMP satellitter hvor vinderen af hver satellit kvalificere sig til finalen. Finalen afvikles søndag, 

hvor finaledeltagerne har mulighed for 3 rebuys til hhv. 100, 200 og 300 kr. 

Annoncér din ankomst og vind hotelophold
På www.nordicopen.dk kan man annoncere sin ankomst til Nordic Open og ligeledes se, hvem der har meldt deres ankomst. Så hjælp dine 

Gammon-venner fra ind- og udland, så de kan se, at de kan få glæden af dit selskab. Personalet vil også have stor glæde af at kunne se, hvor 
mange der kommer til turneringen.

Blandt dem, der har forhåndsregistreret sig, vil der blive trukket lod om et hotelværelse torsdag d. 5. april 2007. 
 Portuguese Open. Læs mere på www.nordicopen.dk
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Hotel & Casino 
Marienlyst

Ndr. Strandvej 2,  3000  Helsingør Danmark
Tlf.  49 21 40 00 / Fax: 49 21 49 00

Spil Backgammon med udsigt over Øresund
Marienlyst har med den skønneste beliggenhed direkte ved Øresunds kyst nær Kronborg Slot Marienlyst 
Slot, Helsingør Lystbådehavn. Tæt på Hotel Marienlyst findes tennis-, badminton- og golfbaner. I den 
nærtliggende skov er der rige muligheder for motionsløb eller vandreture. På hotellet findes billard, bordtennis, 
dart, morskabsautomater, casino og stort subtropisk badeland med ægte bølger og vandrutschebane samt 
legeplads til børnene.

Værelsespriser inkl. morgen og aftens buffet (Nævn Nordic Open ved bestillingen):

Standard single kr. 1.120,-
Standard double kr.  1.470,-
Triple room kr.  1.970,-
Suite kr. 1.970,-
Suite de Luxe with Sea view kr. 2.120,-

Alle priser er inklusiv stor morgenmadsbuffet, aftensbuffet og fri adgang til subtropisk badeland og Casino. 
Alle værelser har IT-adgang, og der er gratis trådløs Internetforbindelse på hotellet.

Hotel
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Program
Rækk Indskud Reg. Begrænsninger
Championship 4400 600 Fri adgang
Champ. Satellitter (16 delt.) 300 50 Fri adgang
Advanced 300 300 <1180 i rating
Advanced Satellitter (16 delt.) 100 20 <1180 i rating
Intermediate 250 100 <1070 i rating
Begynderrække 75 25 <1020 i rating eller <820 i tmp
Japan Open 2007  400 50
VM kvalifikation 2007 600 50
Consultation Doubles 400 100
Team Event (3 spillere) 750 150
Nordic Open Nations Cup 6750 750 Fri adgang
Nordic Open i DMP  20 20 pr. 8 deltagere.

TORSDAG d. 5. APRIL
14.00 Registrering:
 - Alle rækker
 - Satellitter, Championship,  
 - Advanced og Intermediate
 - Japan Open 2006 kvalifikation
 - VM kvalifikation
14.00  Registrering og kort seminar til Beginner. 
 1. runde starter umiddelbart efter
16.00  1. runde Nordic Open Nations Cup
20.00 Japan Open 2006 (32 deltagere)

FREDAG d. 6. APRIL
11.00 Registrering:

   - Alle rækker
14.00 Registrering lukker
15.00 - Velkomsttale

- Offentlig lodtrækning til Championship
16.00 1. runde – alle rækker.
20.00 Start losers bracket  

LØRDAG d 7. APRIL
13.00 Turneringen fortsætter i alle rækker
14.00 Losers bracket fortsætter
 Registrering
 - VM Kvalifikation
 - Consultation Doubles (Søndag)
20.00 VM Kvalifikation (32 deltagere)
23.00 500 € Super Jackpot starter

SØNDAG d. 8. APRIL
13.00 Registrering
 - Consultation Doubles
 - Team Event
14.00 Turneringen fortsætter i alle rækker
 Losers bracket fortsætter i alle rækker
 Consultation Doubles registrering lukker
14.30 Consultation Doubles starter
17.00 Finale runde: Nordic Open DMP
18.00 “Finale” main bracket
20.30 Team Event registrering lukker
21.00 Team Event starter
23.00 Nordic Viking (1000€ Super Jackpot)

MANDAG d. 9. APRIL
12.00 ”Finale” Losers bracket
12.30 Last Chance alle rækker
15.00 Finale alle rækker
 Mesterrække finalen bliver kommenteret  
 af en ekspert.
21.00 Præmieoverrækkelse
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Vind en tur til Japan Open 2007 turnering
32 spillere. Vinderen får 9000 kr. til en uforglemmelig tur til Japan Open 2007 med flybillet, hotel og entry i Championship 
betalt. Det er en forudsætning for udbetaling af præmien at man deltager i Japan Open 2006. Runner-up får 3.000 kr. 

Vind en tur til VM 2007 turnering
32 spillere. Vinderen får 15.000 kr. til en uforglemmelig tur til VM 2007 med flybillet, hotel og entry i Championship betalt. 
Det er en forudsætning for udbetaling af præmien at man deltager i VM 2007. Runner-up får 4.000 kr. 

Nordic Open Nations Cup
Stil op for dit land I denne teamevent. Hvert hold består af mindst 3 spillere og evt. en udskifter. Hver kamp spilles som 
3 13 points kampe. Turneringen er begrænset til 16 hold. Hvis der er ledige pladser må der godt være flere hold fra 
samme land.

Nordisk mester i DMP

Jackpots
Jackpots kører i følgende tidsrum:
Torsdag 14.00-02.00, Fredag 11.00-02.00, Lørdag 13.00-02.00
Søndag 13.00-0200, Mandag 12.00-20.00

Turneringbetingelser
Dansk Backgammon Forbunds turneringsregler gælder.
Deltagere bosiddende i Danmark skal være medlem af Dansk backgammon Forbund. Deltagere der ikke har været 
medlem før kan købe medlemskab for 2006 for kr. 100,-
Det vil være muligt at tegne et ”Nordic Open” medlemskab for 100 kr.
Der er ur-præference i Championship og for de 16 sidste er ur obligatorisk. Turneringsledelsen forbeholder sig retten til 
at sætte ur på alle kampe i alle rækker.
I alle rækker er der Nordic Open terningssæt præference. Køb dit Nordic  Open terningssæt i DBgF’s butik, som er til 
stede under Nordic Open.

Turneringsdirektør 
Martin Toudal

Championship kommentering
En ekspert vil kommentere finalen i Championship.

*DBgF forbeholder sig retten til at ændre i programmet.

Tidligere vindere
2006 Athanasios Lagopatis, Germany
2005 Karsten Bredahl, Denmark
2004 Thomas Lenz, Germany
2003 Karsten Bredahl, Denmark
2002 Morten Holm, Denmark
2001 Lars Trabolt, Denmark
2000 Peter Jes Thomsen, Denmark
1999 Anders Nielander, Denmark
1998 Martine Oules, France
1997 Tommy Westerlund, Sweden
1996 Mike Svobodny, USA
1995 Rolf Schreuder, Holland

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Dansk Backgammon Forbund / Klareboderne 10,1. / 1115 København K 
Tlf. 33 36 36 01 / fax. 33 36 36 02 / e-mail info@dbgf.dk /      www.nordicopen.dk

Side Events

European Backgammon Tour
Nordic Open er i år en del af European 
Backgammon Tour 2007. Et rating system med 
masterpoints vil blive introduceret. Den samlede 
vinder af EBGT vil blive kåret til ”European 
Master” og indkasserer en pengepræmie. Dette 
betyder også at vinderen af NO får en gratis 
entry til 2nd  Portuguese Open. Læs mere på 
www.nordicopen.dk
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Michael Mik Larsen 
● Vinder af DM for hold 2006-2007. 
● Runner up i Bartof Juleturnering. 
● Vinder af High Q Juleturnering. 
● Vinder af Åbne Jyske Mesterskaber. 
● Runner up i Consultation Doubles ved Nordic   
 Open. 
● Runner up i Japan Open Qualifier ved Nordic   
 Open. 
● Vinder af Advanced rækken i Scandinavian   
 Challenge. 
● Topscorer i Eliten.

Karsten Bredahl 
● Vinder af DM for hold 2006-2007. 
● 3./.4 i Bartof Juleturnering. 
● 3./4. i High Q Juleturnering. 
● Runner up i Åbne Jyske Mesterskaber. 
● Vinder af Consolation i det åbne   
 Bornholmsmesterskab. 
● Runner up i teameventen ved Nordic Open.  
● Vinder af DM for hold 2006-2007. 
● Vinder af Bartof Juleturnering. 
● 3./4. i High Q juleturnering. 
● Vinder af consolation ved DM. 
● Runner up i pokalturneringen for hold. 
● Vinder af VM qualifier ved Nordic Open. 
● 3./4. i Consultation doubles ved Nordic Open. 
● Runner up i Scandinavian Challenge. 

Årets Spiller 2006
Så er det igen tid til at deltage i kåringen af den spiller, der fortjener denne flotte titel. 

Årets spiller bliver kåret i forbindelsen med præmieoverrækkelsen ved Nordic ”Wide” 
Open 2007. Blandt dem, der afgiver deres stemme, trækkes der lod om et gavekort 
på 500,- kroner til DBgF´s Butik. Under NO vil der være udlagt stemmesedler til 
afstemning – men for de medlemmer der ikke kan stemme hér, kan der stemmes via 
mail til info@dbgf.dk – sidste dag for denne mulighed er dog torsdag den 29. marts. 

Der kan stemmes på tre kandidater. Kandidaterne, som bestyrelsen har udvalgt i år, 
er (i tilfældig rækkefølge):

Asger Kjeldsen 
● Runner up i DM for hold 2006-2007. 
● Vinder af Scandinavian Challenge. 

Peter Lego Fursund 
● Runner up i DM for hold 2006-2007. 
● Vinder af DM i Mix double. 
● Runner up i Champions League. 

Sander Lylloff 
● #3 i DM for hold 2006-2007. 
● Runner up i consultation doubles ved Nations 
● Cup and Riviera BG Festival. 
● Runner up i Nations Cup. 
● Vinder af Champ Consolation i Scandinavian   
 Challenge. 
● Runner up i Allimac Back Cup. 

Morten Holm Lassen 
● Runner up i consultation doubles ved Nations 
● Cup and Riviera BG Festival. 
● Runner up i Nations Cup. 
● Runner up i Champ-rækken i Nordic Open. 
● 3./4. i Allimac Back Cup.

Allan Westermann
● Vinder Japan Open Satellit
● Vinder DM
● 3./4 i Warm-Up Tournament Nordic Open

Steen Grønbech 
● Vinder af DM for hold 2006-2007. 
● Vinder af Bartof Juleturnering. 
● 3./4. i High Q juleturnering. 
● Vinder af consolation ved DM. 
● Runner up i pokalturneringen for hold. 
● Vinder af VM qualifier ved Nordic Open. 
● 3./4. i Consultation doubles ved Nordic Open. 
● Runner up i Scandinavian Challenge. 

Årets Spiller 2006 

Jeg stemmer på følgende kandidater: 

1. 

2. 

3. 

DBgF nr.: 

Navn: 

Årets Spiller 2006
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 Navn Klub Rating
1 Bredahl, Karsten Mama Lustra 1308.16 
2 Grønbech, Steen Mama Lustra 1302.02
3 Nielsen, Rolf Mørk Horsens 1274.95 
4 Hansen, Thomas W. Sheshbesh 1271.59
5 Jensen, Mikael Kolding 1265.27
6 Lylloff, Sander Sheshbesh 1260.75
7 Larsen, Michael K. Mama Lustra 1260.07 
8 Thomsen, Peter Jes Mama Lustra 1253.15 
9 Lassen, Morten Nemo 1247.46
10 Kjeldsen, Asger Lødigt 1233.87 
11 Foldager, Martin Nemesis 1228.41 
12 Andersen, Mads Nemo 1227.86 
13 Madsen, Lasse H. Klaps 1223.97 
14 Krakus, Michael 90eren 1222.19
15 Moehrdel, Jonas Dilichancerne 1221.63 
16 Leth, Lars Hitmen 1215.22 
17 Sørensen, Mikael Nemo 1213.66 
18 Fursund, Peter Lego Lødigt 1212.31
19 Simonsen, Carsten Phønix 1210.46 
20 Hauboff, Tony KBgK 1208.81 
21 Schou, Michael Ordrup BC 1208.13 
22 Nielsen, Lars Ringsted 1203.35 
23 Andersen, Kim Valeur Hatten 1201.56
24 Larsen, Henrik Solrødderne 1201.21
25 Kokholm, Thomas Nemesis 1200.91          
26 Jørgensen, Kevin Darwin’s Descendants 1200.67 
27 Bønding, Lars Nemo 1200.33
28 Hansen, Michael Soirée Dansante 1199.56
29 Løber, Henrik KBgK 1198.45
30 Mikkelsen, Lars Roskilde BK 1196.99
31 Bøytler, Taus Lødigt 1196.88
32 Andersen, Søren Mama Lustra 1194.93
33 Olsen, Martin Kruse Roskilde BK 1192.29
34 Jespersen, Thomas Nemo 1191.41
35 Poulsen, Jørgen Mohr Horsens 1190.19
36 Pedersen, Brian Roskilde BK 1190.03 
37 Jeppesen, Pia Temple 1189.66
38 Kring, Asger Klaps 1188.68
39 Neumann, Robin Roskilde BK 1185.98 
40 Skovgaard, Bjarke Øgaderne 1184.33 
41 Ullitz, Brian Dilichancerne 1183.77 
42 Maglehøj, Steen Nirvana 1183.30
43 Danielsen, Jess Rulle Marie 1182.90 
44 Jacobsen, Martin Pronk Droblerne 1182.00
45 Friberg, Peter Lødigt 1180.96
46 Skov, Nicolai Hitmen 1180.50
47 Elgaard, Brian Hatten 1179.03
48 Christoffersen, Inge Dilichancerne 1178.93
49 Klindt, Mads Falster 1178.80
50 Lindberg Sørensen, Poul Temple 1178.55

 Navn Klub Tilvækst
1 Jacobsen, Morten Hatten 62.87 
2 Mikkelsen, John Cube Action 58.93 
3 Nielsen, Lise Svendborg BgK 54.98 
4 Lylloff, Sander Sheshbesh 54.62 
5 Kristensen, Sussanne Farum 50.36 
6 Jensen, Pelle HI 49.01 
7  Foldager, Martin Nemesis 48.12 
8 Simonsen, Carsten Phønix 46.73 
9 Georgsen, Henrik T32B 45.88 
10 Dohrmann, Villy Bagmændene 45.30 
11 Kruse, Bjørn Holmsted Temple 44.70 
12 Jørgensen, Jørn Haggana 44.54 
13 Blem, Jens Chr. KBgK 44.44 
14 Christoffersen, Inge Dilichancerne 44.43 
15 Nielsen, Kasper N. Sheshbesh 44.10 
16 Toxværd, Patrick Langebro 43.46 
17 Hansen, Michael Soirée Dansante 43.20 
18 Rasmussen, Leif Nørskov Solrødderne 42.99 
19 Lund, Niels Cube Action 42.14 
20 Petersen, Jan Langebro 42.09 

 Navn Klub TMP
1 Lethan, Kim Hitting Back 306 
2 Mathiesen, Hans Kristian Kolding 272 
3 Bredahl, Karsten Mama Lustra 255 
3 Larsen, Michael K. Mama Lustra 255 
3 Westermann, Allan KBgK 255 
6 Petersen, Sabrina KBgK 248 
7 Switon, Klaus Temple 238 
7 Skjæran, Christia  KBgK 238 
9 Simonsen, Jakob H. KBgK 223 
10 Jensen, Peer OBgK 219 
10 Thomsen, Simon Piil Svendborg BgK 219 
12 Kurland, Lennart KBgK 206 
13 Jensen, Martin Hatten 204 
13 Rosendal, Pernille Hatten 204 
13 Christensen, Allan Cube Action 204 
13 Jacobsen, Morten Hatten 204 
17 Nielsen, Lise  Svendborg BgK 202 
18 Munk Christensen, Chr. Kolding 201 
19 Olsen, Andreas Christian Nemesis 198 
20 Christensen, Hans HI 189

Top 50

TMP-listen

Højdespringer-listen

Listerne er opdateret den 4. marts 2007
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Temple vinder 1. division Øst

Langebro vinder 3. division Øst A

Holdkaptajn Seong Lee i front for Sheshbesh, 
der vandt bronze i holdturneringen

Lødigt vinder sølv
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1. Bussen Open©

Så kører Bussen igen!
Skynd dig at reservere plads 

Lørdag d. 19 maj 2007 

Prøvehallen i Valby
Porcelænstorvet 4 (eller Valby Langgade 95), 2500 Valby 

Det er en holdturnering, hvor holdene består af tre spillere. Der 
spilles individuelle kampe. I main spilles alle kampe til 9 point. 

Entré
400 kroner/hold med gennemsnitsrating under 1000
500 kroner/hold med gennemsnitsrating mellem 1000-1100
600 kroner/hold med gennemsnitsrating over 1100

Registrering
300 kroner/hold

Format
Cup med progressiv consolation med max 32 hold i main.

Program
10.00 Dørene åbner
10.30 Velkomstdrink og offentlig lodtrækning
Ca. 18.30-19.30 spisepause
Ca. 23.00-00.00 Live koncert med Tom Duke-Box
Senere: DJ Bøytler og DJ Rosendal spiller festmusik

Baren vil være åben, så længe der er omsætning, så vi håber, 
folk har lyst til at blive og feste til den lyse morgen.  

I Multisalen vil der være rygning forbudt, indtil turneringen er slut. 
Til gengæld må der ryges i foyeren. 

Pengene kan indbetales på : Reg.nr: 3113
Kontonummer: 4160452692

Du kan tjekke Tom Duke-Box ud på www.tomdukebox.dk, eller du 
kan tage vores ord for, at han godt kan sparke en fest i gang ☺

Turneringsledere
Birgitte, Pernille, Taus B., og Mathiesen 

For yderligere info kontakt Taus Bøytler på email: 
tausboytler@hotmail.com  

Bussen og DBgF præsenterer:

1) Nr. 1 på ratinglisten pr. 1. januar 2008 vinder 
en prestigepræmie som viser at han har været 
topratet ved årsskiftet i DBgF. P.g.a. forsinkelse 
af rating af nogle cafeturneringer, bliver præmien 
først uddelt 1. februar 2008. Alle kampe der ikke 
er ratet 1. feb. tæller ikke med! 

2) Den spiller der opnår højest TMP i turnerings-
kampe, holdturneringskampe og pokalturnerings-
kampe i 2007 vinder en gratis entry til NO-
championship. Cafeturneringer tæller ikke med, 
men det gør stop- og jackpotkampe. 

Vi håber, at dette initiativ vil give flere deltagere 
og give mere action ved turneringerne. Det burde 
ikke give en skævvridning hverken geografisk 
eller elitemæssigt. I løbet af året vil der blive 
offentliggjort “mellemtider” blandt de førende. 
God kamp! - og masser af dem!  

Ekstra ratingkonkurrence
Bestyrelsen har besluttet at udvide ratingkonkur-
rencen med “Årets Højdespringer”. 
Den spiller der med udgangspunkt i sin rating pr. 
1. januar 2007 - eller rating 1000 hvis spilleren 
meldes ind i løbet af året - når det højeste “peak” 
i løbet af 2007, har vundet en entry i Advanced til 
Nordic Open 2008. 
Placeringer i denne konkurrence, samt TMP-
konkurrencen kan begge ses under “Rating” her 
på forsiden. 

Ratingkon-
kurrence i 
2007
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