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Gammon 124

Sensommeren bød på en anderledes 
udgave af Vesterbro lokalstival og den 
nye turnering bsF Cafe Cup så dagens 

lys i ballerup ved Christian Skjæran.

sommer Cuppen fandt sin afslutning og 
Karsten Bredahl gør status.

efteråret er traditionen tro DM titlernes tid og 
dette efterår var ingen undtagelse.

DM i Doubles bød på en fantastisk rekord, 
der nok vil stå i mange år. Jan Petersen har 
skrevet dagbog og Steen Haff har interviewet 
vinderparret.

Vi fik en ny Danmarksmester, men den afgående 
Danmarksmester var kun uden DM titel i ganske 
få timer – Henrik Bang fortæller hvordan det 
kunne ske.

usandsynlige ting sker, når der er terninger 
på spil. Men også udenfor brættet opstår der 
til tider helt usandsynlige tal-sammenfald. Taus 
Bøytler har samlet et par fine eksempler i sjov 
med tal.

Malmø backgammon klub er nyt hold i elite- 
divisionen og Aron Tendler fortæller om klubben 
og dens ambitioner.

Christian Skjæran stod i spidsen for den tredje 
og måske sidste udgave af den store Casino 
Copenhagen open. 

Julen nærmer sig og det gør de traditionsrige 
juleturneringer også med både Copenhagen 

Christmas tournament, svendborg Juleturnering 
og den nye bsF Cafe Cup Juleedition.
Desværre har juletravlheden også ramt 
skribenterne, så der mangler beklageligvis en 
del gode historier. Dem må læseren have til 
gode.
efter nytår kommer forårsklassikkerne 2014 og 
en del er allerede planlagte – DM for damer, Årets 
tøsedreng, Nordic open og backgammon 
Doubles – så sæt kryds i kalenderen.

tjek backgammon kalenderen og følg med på 
www.dbgf.dk

Dette bliver, som annonceret på Debatten, mit 
sidste Gammon. i skrivende stund, har ingen 
meldt sig som ny redaktør, men jeg håber, at der 
snart melder sig en afløser – det må ikke gå i 
stå…
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle 
skribenter for at skrive de gode historier og alle 
jer backgammonspillere, der skabte dem.

Med ønske om rigtig god læselyst 

index

Ulla Hansen
Gammon redaktør

http://www.dbgf.dk
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GAMMON
Det er med beklagelse, at bestyrelsen har 
modtaget ulla Hansens ”opsigelse” som 
Gammonredaktør. under ullas dygtige 
ledelse er Gammon blevet genoplivet og er 
udkommet stabilt. samtidig er bladet vokset 
enormt i omfang. ulla har ydet et fantastisk 
arbejde og hendes vindende personlighed har 
utvivlsomt bidraget til, at mange har ønsket at 
skrive for bladet.
Næste blad er planlagt til at udkomme marts 
2014. Vi håber, at der inden da melder sig nye 
egnede kandidater til redaktør. ulla har vist, at 
det kan lade sig gøre!

NORDIC OPEN
Påsken nærmer sig så småt og planlægningen 
skrider frem. steen Grønbech er genansat 
som turneringsdirektør. Vi har lavet en treårig 
aftale med radisson for årene 2014-16. Vi 
er klar over, at ikke alle var helt tilfredse med 
hotellets service i 2013, men vi er sikre på, 
at vi kan lave gode og tilfredsstillende aftaler 
med hotellet i de kommende, så vi alle får en 
god oplevelse.
efter sidste års jubilæumsturnering er vi nu 
tilbage til et ”normalt” Nordic, men der er 
alligevel mange spændende tiltag på vej for 
2014-udgaven. Følg med på www.dbgf.dk, 
www.nordicopen.dk og Facebook. Hvis du 
ikke allerede er tilmeldt Nordic open gruppen 
på Facebook, så skynd dig at komme med.

EUROPÆISK FORBUND
Dansk backgammon Forbund har sammen 
med det kroatiske forbund taget det første 
spæde skridt mod et fælleseuropæisk 
forbund. D. 6. december 2013 vil der i Zagreb 
blive afholdt en stiftende generalforsamling, 
som alle europæiske forbund er inviteret til at 
deltage i. DbgF er repræsenteret ved allan 
Christensen til dette møde.
På dagsordenen er vedtagelsen af formelle 
regler for forbundet, planlægning af et 
kommende fælleseuropæisk rating system og 
en landsholdturnering. Vi venter os meget af 
dette samarbejde, men er klar over, at rom 
ikke blev bygget på én dag.

UNG DM
i 2014 vil vi gentage succesen med ung 
DM. Følg med på ungbackgammon.dk og 
Facebook gruppen ungbackgammon.dk og 
tøv ikke med at opfordre børn og unge til at 
deltage.

UNGDOM
– af Mark Larsen
samarbejdet med ungdomsringen 
omkring backgammon-ungdomsprojekter 
kører fortsat. Vi har mindre projekter 
som københavnsmesterskab i Vesterbro 
ungdomsgård og chillout ved aalborg 
Musikfestival, og der arbejdes i større stil 
på en gentagelse og videreudvikling af 
"flagskibet" ung DM.  ungdomsringen og 
DbgF arbejder på at udvide netværket, så der 
kommer flere deltagende klubber i ung DM 
´14. Den primære strategi er, at gå efter byer, 
klubber, pædagoger m.m., hvor vi kan etablere 
holdbare kontakter. Her er samarbejdet med 
ungdomsringen en stor gave til DbgF. Vi har 
modtaget positive tilbagemeldinger fra sidste 
års deltagende klubber, så ungdomsringen har 
også glæde af samarbejdet med os omkring 
at skabe aktiviteter for deres medlemsklubber, 
backgammon opleves mange steder som et 
alternativ til deres øvrige tilbud. Vi har også 
fået tilbagemeldinger fra klubber, hvor der er 
ved at blive indført en kultur omkring at spille 
backgammon i fritiden.

index

Nyt fra Bestyrelsen 
tekst allan Christensen

http://www.dbgf.dk
http://www.nordicopen.dk
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Lokale festivaler er et godt sted at gøre 
reklame for backgammonklubber og 
kbgk var for tredje

år i træk til stede på Vesterbro lokalstival. Vi 
plejer at have ”åbent telt” hvor festivaldeltagere 
kan sætte sig ned og spille en DMP mod et 
bestyrelsesmedlem. Vinder man DMP’en får 
man en billet til en gratis øl eller sodavand. 
idéen er selvfølgelig at fortælle folk at 
backgammonklubber er et fantastisk sted at 
lægge lidt af sin sparsomme fritid. i år havde vi 
også annonceret en backgammonturnering for 
også at have nogle ”opvisningskampe” i teltet. lørdag bød på 5 runders monradturnering i 

den hyggelige café på oehlenschlægersgade 
skole på Vesterbro og da fremmødet var 
meget beskedent gav det gode chancer for 
deltagerne at nå til de fire gevinstgivende 
semifinalepladser. Det kan i hvert fald ikke 
være prisen for at deltage (gratis!) eller 
spillestedet placering (midt på Vesterbro) 
der gjorde at fremmødet kun blev 13 
spillere. turneringsleder ulla Hansen og 
GammonManager styrede slagets gang og 

turneringen blev fløjtet i gang (9 points kampe).

efter fire runder mødtes ubesejrede Christian 
skjæran og kbgk-talentet Morten Marx, som 
havde vundet 3 af 4 kampe. kampen vandt 
Morten Marx og dermed blev monrad-delen 
af turneringen således også med Morten på 
toppen af tabellen. Det gjorde at han ville 
have førstevælgerret til hvem af de andre tre 
semifinalister han ville spille imod søndag på 
lokalstival’en.

Nu var der to pladser tilbage for resten af 
feltet at kæmpe om og da Pernille rosendal 
vandt sin kamp 5 over Jakob kristensen, så 
var fokus på Mogens Dreiers kamp. Hvis han 
vandt, ville han være fjerde og sidste spiller 
med 4-1 – ellers ville den 3-2’er der havde 
bedste korrektion gå videre. Mogens tabte til 
Jimmy og det faldt således ud at Jimmy blev 
den sidste semifinalist. Dermed nåede f.eks. 
favoritterne Pia Jeppesen, Patrick toxværd og 
Maj Falsig ikke videre.

index

Vesterbro Lokalstival 2013 
For tredje år i træk deltog kbgk på Vesterbro lokalstival og i år var der også en gratis 
backgammon turnering hvor semifinaler og finale blev spillet under selve festivalen.
tekst og foto Christian skjæran

Morten Marx og Maj Falsig

Mette bræmer og Pernille rosendal

Christian skjæran og Jimmy sørensen

Jim s. rasmussen og Mogens J. Dreier Musik og gæster

>
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anden dagen bød på god guitarmusik fra Mike 
tramp solo, lækker reggae fra eaggerstunn 
samt masser af hygge i den lille otto krabbes 
park på Vesterbro. Det var fedt at spille 
backgammon og samtidigt i et løbespil synge 
med på eaggerstunns hit ”Du kan løbe, løbe 
løøøbe” eller når modstanderen stjal et parti 
med et joker rul at kunne nynne med på ”huh 
huuh - det er lyden af politi”.

tak til alle deltagerne for et par hyggelige 
dage, tak til turneringsleder ulla Hansen og 
ikke mindst en stor tak til Mikael stenstrup som 
udlånte lokaler lørdag og som har kontakten til 
Vesterbro lokalstival.

Mange kiggede forbi

Vinder (Christian) og 2’er (Jimmy)

også de unge kiggede forbi

RESULTATER
Vesterbro lokalstival Cup 2013
31/8 - 1/9/2013, 13 deltagere 

Main
1. #11 – Christian Skjæran
2. #18971 – Jimmy Sørensen
3/4. #7148 – Morten Marx
3/4. #1387 – Pernille Rosendal
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BSF Café Open #1
var en stor succes 
tekst Christian skjæran

Ballerup Skovlunde Fodboldklub og 
Københavns Backgammon Klub 
afholdte søndag den 15/9 den første 

større backgammon turnering i ballerup. 
initiativtagere til turneringen var den tidligere 
DM-sølvvinder Christian skjæran og 
turneringsleder på dagen var selveste den 
nuværende danmarksmester bjørn kruse. både 
Christian og bjørn er bosat i ballerup kommune 
og bsF’s café lokaler viste sig at være et 
fremragende og hyggeligt sted at afholde 
turneringen. Der blev afviklet 2 rækker med i alt 
49 deltagere og der var dermed mulighed for 
at kæmpe sig til en sejr lige meget om man var 
begynderspiller eller en rutineret spiller.

turneringen begyndte om formiddagen og 
var færdig ud på aftenen hvor efter a-rækken 
havde spillet 6 kampe og de mindre rutinerede 

i b-rækken havde spillet 5 kampe (begge 
rækker til 9 point). Imellem runderne blev der 
hygget med bla. bordfodbold og bordtennis 
eller dejlig mad fra bsF caféen.

efter 5 runder i a-rækken kunne lars Nielsen 
fra ringsted backgammon klub med en sejr 
i sidste runde blive den eneste med en 6-0 
score, men lars tabte til Morten Droob fra 
brønshøj backgammon klub og dermed endte 
4 spillere med at dele præmiepuljen.

i b-rækken var der også spænding i sidste 
runde, hvor birgit Jørgensen fra brøndby 
backgammon klub ligeledes havde vundet 
de første 4 kampe og runde 5 kunne give 
hende 1. pladsen. lars ravn overhalede lige 
som Morten inden om og 4 spillere delte 
præmiepuljen.

De officielle resultater og placeringer blev 
afgjort af det der hedder rating korrektion, som 
er et samlet tal for styrken af de modstandere 
man har mødt (summen af modstandernes 
rating).

tillykke til vinderne af a-rækken (alle med 5-1): 
1) Morten Droob (6794,61) 
2) lars Nielsen (6525,13) 
3) klaus switon (6451,57) 
4) Jens Ostermann-Petersen (6436,29) 

tillykke til vinderne af b-rækken (alle med 4-1):
1) lars ravn (4622,15) 
2) lars Holst (4605,25) 
3) birgit Jørgensen (4467,64) 
4) Michael Bjelke (4457,89) 

tak til alle deltagere for en hyggelig dag og tak 
til bsF for at lægge lokaler til. Der var klart 
stemning for at lave flere endagsturneringer 
samme sted, så måske næste gang bliver en 
tidlig juleturnering?arrangørerne: bjørn H. kruse og Christian skjæran

Vinderne af b-rækken: Michael, lars, lars og birgitVinderne af a-rækken: Morten, Jens, lars og klaus

stemningsbillede fra turneringen: Mogens Dreier og 
lars Nielsen spiller en kamp i a-rækken. andre spil-
lere følger interesseret med i hvordan det går konkur-
renterne.

index



Gammon 124      8index

En dejlig lørdag formiddag sidst i 
september måned sidder Patrick toxværd 
og jeg i bilen på vej mod riverclub for at 

deltage i DM Doubles. som sædvanlig taler vi 
om, at denne gang løber vi med mesterskabet, 
men jeg føler, at der er noget særligt i gære. 

Da registreringen er færdig er vi 33 tilmeldte 
par. Der er altså et par, som er så heldig at få 
bye og det bliver (selvfølgelig, fristes man til 
at sige) de 2 arrangører: karsten bredahl og  
Michael schou.

Vi får en fantastisk god start og efter 3 runder 
er vi de eneste par med max. point og nu 
begynder det at blive sjovt. i 4. runde møder 
vi axel stemark og Flemming storgård. Patrick 
taber hurtigt 0-9 til Axel, mens jeg hiver en sejr 
hjem over Flemming og vi ligger stadig alene i 
spidsen.

efter middagen gør vi status: Patrick har 
indkasseret et chokerende nederlag, så vi 
må gøre noget! Vi hyrer allan Christensens 
veninde trine treppendahl som maskot. Hun 
er en af Danmarks skrappeste kvindelige 
skakspillere og vi må tilbyde hende den nette 
sum af 4 kroner, da hun allerede er blevet 
tilbudt 3 kroner af et andet hold. en takst som 
i øvrigt senere bliver stivet til 5 kroner, da hun 
har bevist sin værdi.

i 5. runde møder vi ”kedde” og ”ralle” og i 
sin kamp mod kedde rullede Patrick en pas 
4 (pos. 2), som på smukkeste vis illustrerer, 
hvorfor vi vandt turneringen. 

i rullet forinden skulle kedde forsøge at presse 
så mange skud ud af Patrick som muligt med 
53 (pos. 1). Han forkaster straks – og helt 
korrekt - de kontraproduktive ryk med begge 
brikker i eget hjemland, hvilket han også gør 
med 21-13, som forsøger et umuligt ræs. 
tilbage ser han tre muligheder: 21-18/7-2, 21-
16/4-1 og 21-18/21-16.

Den sidste forkaster han uden at kigge 
nærmere på den, da den umiddelbart virker 
for stor. blandt de sidste to vælger kedde 
21-18/7-2, der også er den bedste af de to. 
Her giver Patrick skud, hvis han efterfølgende 
ruller 6-1, 6-2, 6-3, 6-4. 
Men en simpel analyse i XG viser, at  

kedde's (Hans Chriatian Mathiesen) ryk var 
en blunder, og at den tilsyneladende tossede 
21-18/21-16 er klart bedst. Hvorfor??? Den 
giver de samme hitnumre, men nu kan kedde 
få dobbeltskud på 6-1, 6-2 og 6-4, mens 6-3 
giver enkeltskud. tilmed vil en helt syg pas 4 
give et enkelt returskud med 4-2.

og hvad kan man så lære af det? tænk ikke 
alene stort, tænk rigtig stort! og forkast ikke 
det store spil, før du har talt numre.

Men så er det altså, at Patrick af sine 36 mulige 
numre vælger den mest dødbringende og 
usandsynlige pas 4 (pos. 2). Med 11-7* 7-4 6-2 
5-1 får han i et snuptag et 5-punktsbord, og 
kedde skal være glad, hvis han kan ankre op 
på 4-punktet. 
efter denne sekvens samt en efterfølgende syg 
og afgørende 6-2 i min kamp mod ralle, hvor 
jeg kommer frem og ud over en stærk 5 prime 
i dmp, konstaterede kedde tørt, at det her var 
vores turnering, og det var det som bekendt.

DM i Doubles 2013 
et kort referat
tekst Jan Petersen

Pos. 1

Pos. 2

>
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i lørdagens sidste runde trækker vi bredahl og 
schou, som er nået op på 8 point mod vores 
9, så de udgør jo en reel trussel. Bredahl vil 
gerne møde den højest ratede af os (gad vide, 
om det var fordi han ville tabe færrest mulige 
ratingpoint). Det bliver i hvert fald udfaldet. 
Han taber til Patrick og jeg vinder over schou 
og vi slutter dagen med 11 point af 12 mulige. 
Vi er 2 point foran nr. 2, som er axel stemark 
og Flemming storgård.  
 
efter en god nats søvn sætter vi kursen mod 
Valby søndag formiddag. Jeg er overbevist om, 
at vi fortsætter de gode takter fra om lørdagen, 
men Patrick er mere skeptisk og mener vi lige 
skal klappe hesten. 

Der er nogle få hold, som ikke møder til start. 
Nogle har valgt at trække sig, andre havde vist 
fået lidt rigeligt af de våde varer om lørdagen.

i 7. runde skal vi møde lars og lars fra 
ringsted.  Patrick gør kort proces mod lars 
Nielsen og jeg kommer godt fra start mod lars  
rosquist, da denne stilling opstår:
Jeg spillede 9/8 9/5, min makker mente jeg 
skulle spille 8/7* 6/2 og karsten bredahl, som 

stod på sidelinjen ville spille 9/5 6/5. Disse 3 
ryk var i top 3, men hvem tror du, havde ret? Få 
svaret sidst i artiklen.*

Jeg vinder kampen og vi står nu over for de 
skrappe og sympatiske Weile/Noer i 8. runde. 
Patrick er ligeglad med, at Freddie Noer 
måske er Danmarks bedste spiller pt. Han 
vinder 9-0, mens jeg er helt ude i tovene mod 
Michael Weile og frygter at jeg må indkassere 
mit 1. nederlag i turneringen. bagud 1 – 7 
er vi ude i et parti, hvor jeg ikke har mange 
procenter, men efter at have jumpet en 5-prime 
flere gange uden at være ved kanten af den, 

vinder jeg partiet og senere 
kampen.  

trine er nødt til at forlade 
os inden de sidste 2 runder, 
men vi er ikke til at stoppe 
nu og snupper alle 4 point 
mod hhv. tommy kean/
theis rasmussen og ulla 
Hansen/Jan larsen og vi 
er faktisk allerede mestre 
inden sidste runde. Med 

19 ud af 20 mulige point tror jeg vi har sat en 
rekord, som aldrig vil blive slået.

* i stillingen, hvor hvid skal spille 4-1, havde 
Danmarks eneste sGM karsten bredahl ret, 
selvom det giver et dobbeltskud er det korrekt 
at lave 5-punktet.  De 2 andre ryk var begge 
en 0,050 fejl.

resultat ved DM i Doubles
1. Jan Petersen/Patrick toxværd
2. Jørgen Mohr Poulsen/Michael Nielsen
3. axel stemark/Flemming storgaard

Kamp til 9, stillingen er 5-1 til hvid, hvid skal spille 4-1?

Vindere af DM i Doubles Jan Petersen og Patrick toxværd

index
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Det var en mørk og kold november 
dag. Jeg havde aftalt et interview med 
JP og Pt. Velvidende at de sikkert ikke 

brød sig om stedet, skulle vi mødes i det indre 
københavn, og de måtte derfor væk fra deres 
vante rammer i stor-Malmø.

Pt troppede først op, tydeligt utilfreds med 
situationen siger han lidt usikkert ”er du 
sikker på det er en god idé at mødes her 
på Hovedbanegården?” Jeg skal lige til at 
svare bekræftende, men da jeg vurderer 
at jeg ikke tør stå inde for sikkerheden på 
Hovedbanegården foreslår jeg at vi kan gå lidt 
ud af Vesterbrogade. Pt accepterede uden 
yderligere brok, hvorefter vi tavse, drev lidt ned 
af Vesterbrogade.

Pt bryder tavsheden ”Jeg tror jeg vil æde en bøf 
– Nu”. lettet over icebreakeren accepterer jeg 
straks og minuttet efter er vi på en restaurant…

JP dukker op et par minutter senere, og efter, 
i flere minutter at have spejdet rundt for at se 
efter om der var andre amagerkanere tilstede 
tager han mod til sig og træder ind af døren.

”Hej Jan” siger Pt ”Jeg skal have laks” svarer 
JP.

efter vi har fået bestilt vores mad breder roen 
sig lidt i lokalet – selv tjenerne tør nærme sig 
vores bord, og jeg vurderer at det er nu eller 
aldrig hvis jeg skal have et interview i kassen.

PETERSEN OG PATRICK PRYGLER 
PØBELEN
Jeg kaster mig lige ud i det ”tillykke 
med den fantastiske sejr og det fortjente 
Danmarksmesterskab i Doubles”. De grynter 
begge en anelse tilfredse over rosen. ”Hvad 
var det fedeste ved turneringen?” De lyser 
begge op og er enige om at deres super udlæg 
med 6 sejre af 6 mulige gav den fornødne ro. 
Herefter smed Pt en enkelt kamp, men bortset 
fra den var de aldeles suveræne og vandt i den 
mest overlegne stil til dato – 19 sejre ud af 20 
mulige blev det til, og de kunne fortjent løfte 
pokalerne.

HVORDAN DET HELE STARTEDE
JP havde spillet en smule på nettet da han 
så en annonce for Carlsberg Cup i 2001 og 
besluttede at tilmelde sig på Café Josephine, 

og vise de andre hvordan det spil skulle klares 
– han vandt ikke en eneste kamp.
Pt havde spillet lidt mere end JP uden at 
det rigtigt havde ”fanget” ham, men netop 
hjemvendt fra 10 måneder i Østen, skulle der 
ske noget alvorligt med det backgammon, og 
han tilmeldte sig også på Café Josephine, hvor 
de mødte hinanden. en tredje mand på stedet 
var i øvrigt Jan bennedsen, og trekløveret 
fortsatte efter Carlsberg Cup med at udforske 
de forskellige café-turneringer i københavn.

interessen var vakt og Holdturneringen skulle de 
da også være med i. De unge mennesker skulle 
lige finde sig til rette både med holdkammerater 
og spillesteder så der blev afprøvet forskellige 
hold (kbgk, rolling stones, kino, 5-Øren 
og Cornelius) før de i sæsonen 2005-2006 
dannede langebro sammen med den klike der 
stadig er et bærende element i klubben.

ud over turneringer i Danmark er det også 
blevet til flere udenlandske turneringer gennem 
årene med rejser et par gange til Prag og 
bristol samt en enkelt turnering på Mallorca. 

På disse ture er venskabet bundet yderligere 
sammen da de stort set har forlænget alle 
turene med nogle dage så de også kunne lege 
turister sammen. 

NÆSTE SKRIDT 
”Hvad er så næste mål” spørger jeg. JP 
skubber hårdt til tallerkenen og mens han 
knalder glasset i bordet udspiller sig følgende 
samtale mellem JP og Pt.

JP ”i HaVe a DreaM tHat oNe Day 
laNGebro Will rise uP… liVe out… 
tHe true MeaNiNG oF its CreeD

Pt ”Der er FaNDMe ikke meget bearnnaise”

JP ”laksen var ellers god”

Jeg afbryder dem og prøver igen at få dem til 
at forholde sig til det næste store mål. efter lidt 
snak frem og tilbage er målsætningen klar – 
elitedivisionen skal vindes næste sæson!

Møde med stjernerne 
– portræt af de nybagte vindere af DM i Doubles Jan Petersen (JP) og Patrick toxværd (Pt)
tekst steen Haff 

Vindere af DM i Doubles Jan Petersen og Patrick toxværd
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Den traditionelle Sommer Cup med 
de lange sommerkampe til 25 point er 
opstået i vest, og siden 2008 har den 

også eksisteret i en østlig udgave på initiativ 
fra Michael schou og undertegnede, som har 
fungeret som arrangører og turneringsledere 
siden da. Henrik løber var den første sejrherre 
i den nytraditionelle turnering, da han dengang 
slog Mr. Champions League, 6495 Søren 
andersen, i finalen. turneringen kører på 2 
niveauer (Champ og novice), så der er plads 
til enhver pengepung og de mindre øvede er 
beskyttet mod de rutinerede, hvis nogen skulle 
forsøge at krybe ned i den lavere række, hvilket 
dog stort set aldrig sker.

i novice-udgaven med kampe til 21 point endte 
1448 Michael b.s. Jensen og 11530 Martin 
kaltoft i finalen i det 32 m/k store felt. Dette 
skulle vise sig ikke at være et enestående 
tilfælde, da de i skrivende stund netop har 
afsluttet ueFa Cup-finalen med modsat resultat 
i forhold til denne novice-turnering, hvor Martin 
kaltoft vandt knebent over Michael og er derfor 
sommer Cup Novice 2013-mester det næste 
års tid. stort tillykke til Martin kaltoft med sejren.

i Champrækken fik deltagerantallet slået 
alle rekorder med hele 49 deltagere mod de 
sædvanlige 32. og det var ikke hvem-som-
helst, som stillede op til kamp, idet en ikke 
uvæsentlig del af den danske elite deltog. 
turneringen starter i den tidlige sommer og 
kampene fortsætter til holdturneringen starter i 
september.
schous vej til finalen gik over allan Christensen, 
bosse, allan Westermann og Mik larsen, inden 
han tog sig kærligt at Carsten kruse i den 
ikke-noterede finale, så der er desværre ingen 
positioner herfra, men så har jeg da et par andre 
at vise frem i denne artikel, som mikser fakta 
med teori i den lette kategori.

udover løbers sejr i 1. udgave er det aldrig 
lykkedes nogen udenfor klubben Mama boyz at 

vinde trofæet. 2009 løb Mik Larsen med sejren, 
2010 var det så steen Grønbechs tur, og de 
næste 2 år gik mesterskabet til undertegnede, 
som i 2011 slog årets vinder i finalen. Det er 
dermed Michael schous anden oplevelse med 
at sidde i en sommer Cup finale, og efter at have 
slået Mik larsen ud i semifinalen, sad han stadig 
overfor en Carsten i finalen, idet 2379 Carsten 
kruse havde kæmpet sig bravt gennem rækken 
af skrappe modstandere afsluttende med 
selveste ranglistens nummer 1, 7590 Freddie 
Noer, som tabte 25-16 i semifinalen. Da schou 
er kaptajn for Mama boyz’ 2.hold, bevares 
trofæet dermed i egne rækker, men mon ikke 
der kommer nogen ’fremmede’ og erobrer det 
næste år. Vi håber, i forsøger…
stort tillykke til min gode ven og medarrangør/
turneringsleder, Michael schou. Fuld fortjent!

Vejen til forbedring af eget spil går via 
noterede matches, og et par af dem havnede 
efterfølgende i min mailboks, så her kommer 
et par interessante positioner fra de noterede 
matches.

selv om vi ganske ofte spiller meget hurtigt, så 
er backgammon ikke en reflekssport, og alle 
træk tæller, når fejlene/vinderchancerne lægges 
sammen.

Hvor mange af læserne har nerverne til at spille 
det korrekte spil her:

6’eren er tvunget (7/1) og efterlader 3 lovlige 
aces. 7/6 ser værst ud af de 3 men er det bare 
ikke. Den rangerer som næstbedste træk efter 
det bedste: 4/3 som afstakker et tungt punkt 
og slotter et uundværligt punkt under bear-in. 
indrømmet – det er svært at finde. Carsten fandt 
det heller ikke og kæmpede hårdt efterfølgende 
for at vinde partiet. Carsten (og nok også de 
fleste andre) spillede 8/1 (blunder).

tidligere i matchen opstod denne klassiske 
udvikling efter en tidlig 55 samt en lignende i en 
anden sommer Cup match:

at passe efter en hurtig pas5 kræver en 
god undskyldning, og der smides efter min 
overbevisning for mange knolde efter åbnings-
blitz, hvilket har været et tema i egen bog 

6. Sommer cup 2013 
tekst karsten bredahl

>
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længe. Derfor er det med glæde, at jeg kan 
bringe disse eksempel, hvor taker har lavet 
eget 5punkt. samtidig har dobler kun 3 brikker 
i zonen, så taket er adskillige gange større en 
doblingen i de tidlige match-partier. undtaget 
disse teser er, når taker fører massivt eller i 
en score, hvor gammons er ekstremt vigtige 
at undgå.
aktuelt vinder takerne ca. 40 %, men man 
skal altid lytte til ”den indre stemme”, som er 
den afgørende faktor bag at vinde turneringer. 
teorien er dog altid god til efterlæring.

en klassiker efter en desperat forsvarsblitz har 
i næste position fungeret. Her ser det ud til, 
at 27 numre dækker, og nogle af dem hitter 
brik nr. 2 samtidig. selv 54 ser fornuftig ud, 
hvilket efterlader kun to rigtig dårlige numre 
(44, 55). redoblingen ser nem ud, eller…? 
kan det være et take? er den for god?

en analyse viser, at doblingen ikke er tæt nok 
på til at blive sendt over (triple-blunder). Det 
er i teoriens verden, men i virkelighedens 
verden er den retfærdiggjort, hvis blot hver 
5. modstander dropper den som hvid, hvilket 
helt sikkert er tilfældet. Med andre ord så er 
det en god dobling mod nervøse sjæle eller 
novice-spillere, som ikke steamer. steen 
Grønbech er ingen af delene, så han tog, og 
kort efter havnede vi i denne position med hvid 
siddende med en 4-cube og på rul.
Hvem har nerverne til at sende denne cube 
ind på midten med 8-tallet pegende opad? 
Jeg overværede kampen og der var helt 
stille i steens have, da han sad og kiggede 
2 minutter ned i den, før han valgte at rulle 

(danse), hvorefter MP rullede 55, og steen 
cashede de 4 point.

Det er faktisk næsten en blunder at undlade 
at doble fra baren. Der er næppe nogen, som 
dropper sådan en, og med the human factor 
inde i billedet (chancen for et fejlagtigt take 
næste gang), er det fornuftigt at tage et rul og 
se, hvad det sker.

endnu et tema, ”after ace point games”, 
er altid interessant, fordi der er så mange 
varianter. i den efterfølgende position er det 
lykkedes MP at finde en 2’er frem. Havde det 
bare været uden en 3’er, så var der næppe 
tale om en blunder, men skal man dække eller 
ej i slige tilfælde? Man vil jo altid gerne have 
en chance for at samle en ekstra brik op. Hvor 
tit lykkedes det, og hvad med cuben (hvis den 
ikke allerede var givet)?
i tilfælde som disse er 5-8-11-reglen vigtig, 
men det er mest, når cuben ligger på egen 
side. Denne regel kan mestrene i DiN klub 
nok fortælle dig om, så spørg dem endelig…

tilbage til 3’eren. Det virker naturligt at dække 
blottet på ace med 3’eren, men omvendt så 
skal der også gå rigtig meget galt, før hvid laver 
en 1’er, undslipper 5primen og kommer rundt 
hen over et område, hvor sort har total kontrol. 
Problemet er bare, at ved ikke at dække på 
ace, lever gammons i allerhøjeste grad stadig 
til hvid (8 %). rådet her er at redde gammon 
først og vinde spillet efterfølgende. 

endnu et tema, vi så under turneringen, var 
klassikeren i et holdinggame: ”pay now or pay 
later”.
Her står Mik overfor at efterlade 11 numre Nu 
– og formodentlig ikke mange flere derefter. 
alternativet er at fedte den og afvente det 
naturlige passlag. Mik betalte, blev ramt og 
vandt gammon. rutine fornægter sig ikke.

MEN HVEM SPILLER NED FRA MIDTEN?
Hovedreglen i holdinggames er at undlade at 
betale, hvis der er alternativer. Nogle gange 
skal regler bare brydes, og her er én af 
gangene. 13/8 13/10 er korrekt, og alt andet 
er en dobbelt blunder. 
Havde det også været korrekt, om 4-punktet 
var dækket? Ja (undtagelsesvist)!

Dette var blot nogle af de mange temaer, 
man falder over, når man er ude og spille live 
backgammon. Vi håber på mange flere og 
takker deltagerne for at være med samt et 
stort tillykke til vinderne.
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Vi kender dem alle fra vores 
holdkammerater, fra os selv og fra 
chouetterne. alle steder hvor der er 

action, dukker de op – brokhistorierne:
Min modstander havde kun fire gode numre 
fra baren. Jeg tabte kun, fordi hun slog 
dobbelt tre i sidste rul. Han lavede en kæmpe 
blunder til sidst, men blev belønnet. og så 
videre.
Folk, der har været med i gamet længe, ved, 
hvor top tilfældet backgammon kan være, når 
de satans terninger ikke kan finde ud af at følge 
gameplanen. Det er lidt ligesom et jordskælv 
eller en oversvømmelse: Det skræmmer os. 
og fascinerer os. og det er denne herlige 
kombination, der får os til at elske og hade 
spillet, og som får os til fortsætte med at 
spille. time efter time. År efter år. 
ligesom brokhistorier er udtryk for ting 
ved spillet, vi finder sygeligt, er der masser 
af andre ting omkring spillet, der ikke er 
brokrelateret, men hvor man alligevel kunne 
fristes til at tænke: Det skete bare ikke! i denne 
artikel har jeg samlet en række eksempler i 
den kategori. 

EKSEMPEL 1: BØYTLER VS. KURLAND 
lad mig i al beskedenhed begynde med et 
fantastisk eksempel fra min egen karriere. i 
weekenden 22./23. august 2009 deltog jeg 
i DM i Mix sammen med Pernille rosendal. 
i næstsidste runde skulle jeg møde gode 
gamle lennart kurland, som det lykkedes 
mig at besejre. efterfølgende fandt jeg ud 
af, at kampen både bød på min sejr nummer 
1.000 og kurlands nederlag nummer 1.000. i 
samme kamp. Det burde bare ikke kunne lade 
sig gøre. Jeg var i øvrigt den 5. spiller, der 
rundede 1.000 sejre, mens kurland var den 
2. spiller, der fik nederlag nummer 1.000. 

EKSEMPEL 2: BREDAHL VS. MIK 
en anden spiller, der har rundet 1.000 sejre 
er Karsten Bredahl. Den 9. juni 2013 mødte 
han holdkammeraten Michael ”Mik” larsen. 
bredahl fik sin sejr nummer 1.078, mod Mik, 
der har medlemsnummer 1078, og samtidig 
rundede bredahl 20.000 tmp som den kun 6. 
spiller. tænk hvis man havde spillet en tier på 
den kombination hos Morten Holm for 10 år 
siden! 

EKSEMPEL 3: FOLDAGER OG 46 
et af mine yndlingseksempler omhandler 
min gode ven og næsten-nabo, Martin 
Foldager. Den 2. juni 2013 lå Foldager, der 

har medlemsnummer 4046, nummer 46 på 
ranglisten oG nummer 46 på tmp-listen. og 
for at det ikke skal være løgn, havde han på 
det tidspunkt skrevet præcis 1.046 indlæg på 
debatten. Pænt crazy. 

EKSEMPEL 4: BUKKJÆR VS. YNSE
et andet liret eksempel er fra en match 
Henrik bukkjær spillede den 12. september 
2013 mod Jens ”ynse” lauridsen. bukkjær 

rullede 66 i sidste rul mod ynse, der har 
medlemsnummer 66. sejren indbragte 
bukkjær 6,6 ratingpoint og en placering som 
nummer 66 på ranglisten.  

er der en højere mening med de fremlagte 
eksempler? indeholder de en strejf af talmagi, 
eller er det noget, der bare må opstå, hvis 
man kigger længe nok i scrapbøgerne? kun 
én ting er sikkert: Det er i hvert fald sygt! 

index

Sjov med tal 
Når det hele bare bliver lidt for sygt! 
tekst taus bøytler 

Martin Foldager
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Tillykke til vinderen af Championship 
rækken, og dermed også Nordic open 
deltager; Jens Ostermann-Petersen. 

og tillykke til simon Coban som næsten 
vandt (og var 80% favorit i DMP). 

også kæmpe lykønskninger til 2 herrer 
fra arrangør-klubben, kbgk, som løb med 
sejrene i de 2 andre rækker: regerende 
danmarksmester bjørn kruse, som vandt 
advanced rækken og Calle Madsen som 
vandt intermediate rækken. 

HER ER DE SAMLEDE CCBO13
RESULTATER: 

Champ (33 deltagere) 

1. #9690 Jens Ostermann-Petersen -  

 vandt også Nordic open Champ plads 

2.  #2362 simon i. Coban 

3-4. #3491 Nevzat Dogan 

3-4.  #19545 Patrick Toxværd 

5.-8. #1078 Michael k. larsen 

5.-8. #2162 lars rosquist 

5.-8. #20773 Hans kristian Mathiesen 

5.-8. #6201 kenny Nissen 

Advanced (29 deltagere) 

1. #1074 bjørn Holmsted kruse (8-1) 

2. #77 Georges Velando (7-2) 

3. #10720 søren t. larsen (7-2) 

4. #1604 sabrina Milling Petersen (7-2) 

Spurt: #3987 Mogens Jørgen Dreier (3 sejre) 

Intermediate (22 deltagere) 

1. #18027 Calle Madsen (8-1) - vandt  

 også svilo læderbægre 

2.  #4659 Nina Pedersen (7-2) 

3.  #2020 Jim skougård rasmussen (7-2) 

4.  #6531 kenneth Dreyer (6-3) 

4.  #2882 Mads Walleen (6-3) 

4.  #491 Flemming Mortensen (6-3) 

Spurt: #3199 Daniel Bentzen (3 sejre) 

index

>

Casino Copenhagen 
Backgammon Open 2013 
For tredje år i træk arrangerede kbgk en stort anlagt turnering på casinoet
tekst Christian skjæran Foto bjørn kroghsbo

Humøret var højt og lokalerne fine Morten (Danske spil) og birgitte

Christian skjæran sagde ”tak for denne gang”

eftertænksomhed ved dommerbordet: ulla, Christian og 
birgitte

tia Nielsen i gang med en kamp
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Jens ostermann-Petersen, vinder af Championship 
rækken

bjørn H. kruse, vinder af advanced rækken erling skorstad, en af de heldige vinder i lodtrækningen

Vinderne af lodtrækningspræmierne (værdi 
1.190,-) 
- 4990 Judith Westermann 
- 2246 erling skorstad 

Og en stor tak til ... 
- Casino Copenhagen for bla. at lægge lokaler 
og sponsorpræmier til. 
- Danske spil for sponsorat og for at sætte 
Champrækken på oddset kuponen 
- birgitte Nissen som var turneringsleder lørdag 
- kbgk bestyrelsen ved bjørn kroghsbo, ulla 
Hansen, Mette bræmer og Mogens Dreier der 
hjalp til med stort og småt

KOMMER DER EN 2014 UDGAVE? 
kbgk's bestyrelse har foreløbigt besluttet at give 
slip på denne turnering og tilbyder en anden klub 
eller person at overtage arrangementet. Hvis 
nogle er interesserede så hjælper vi selvfølgelig 
gerne med en form for overlevering.
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Tidsplan 11:15 13:00 14:45 16:30 18:15 18:45 20:30 22:00 
Monrad 
turnering 

Runde 1 
9 point 

Runde 2 
9 point 

Runde 3 
9 point 

Runde 4 
9 point 

Spise 
pause 

Runde 5 
9 point 

Runde 6 
9 point 

Forventet 
sluttid 
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Tidsplan 11:15 13:00 14:45 16:30 18:15 18:45 20:30 22:00 
Monrad 
turnering 

Runde 1 
7 point 

Runde 2 
7 point 

Runde 3 
7 point 

Runde 4 
7 point 

Spise 
pause 

Runde 5 
7 point 

Runde 6 
7 point 

Forventet 
sluttid 









































mailto:christianskjaeran%40gmail.com?subject=


Gammon 124      18index

Invitation til årets store julebackgammon turnering:

Copenhagen Christmas Tournament 2013

Tidspunkt: Fredag 27. december – kl. 10.00

Sted: Restaurant Allégade 10, Frederiksberg

Pris: 400 kr. (entry 300 + reg. 100)

Forplejning: Stegt flæsk m. persillesovs ad. lib. kr. 100 (skal bestilles ved tilmelding)

Jackpots: Der vil dagen igennem blive afholdt 4-, 8- og 16- mands jackpots,
samt en Super Jackpot.

Flotte sponsorpræmier fra bl.a. Skisme og Hundige Bilcenter

Tidligere vindere:
2012 Brian Neerup-Jensen
2011 Joachim Lindgren
2010 Kenny Nissen
2009 Tommy Kean
2008 Pia Jeppesen
2007 Thomas ”Werle” Hansen

Tilmelding og info på: www.gammonevents.dk

index

http://www.gammonevents.dk
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DM for damer 2014 
 

Dato 
Lørdag den 22. marts 2014 

Sted 
Hotellet Vesterbro 

Format 
4 runders Monrad med cup for de 8 bedste i korrektion. 

1. runde bliver lagt ved lodtrækning. 
Monrad kampene bliver spillet til 7 point. 

Cup bliver spillet til 9 point. 
Vi anvender Kim Lethans Monrad program. 

Ur præference (dvs. hvis den ene af spillerne ønsker dette, skal der anvendes ur) Ure medbringes selv. 
Præmiefordeling 
50/25/12,5/12,5 
Pris og betaling 

250 kr. (inkl. reg.50 kr.) 
Senest mandag den 17. marts 250 kroner  

på reg. nr. 2343, konto nr. 5904670881 (Nordea) eller på dagen. 
Evt. licens 50 kr. 

Program 
9:15-9:45 Registrering/senregistrering samt lodtrækning 

1: runde 10:00 - 11:30 
2: runde 11:30 - 13:00 
3. runde 13:00 - 14:30 
4. runde 14:30 - 16:00 

Lodtrækning for bedste 8 kl. 16:45 
Cup med bedste 8 sættes i gang kl. 17:00 

(ovenstående tider er ca. Skulle runderne være færdige før opslået tidsplan, forbeholder vi os retten 
til, at starte før) 

Arrangør og turneringsledere DBgF - Birgitte Nissen & Ulla Hansen 

 
DM for Damer 2013 Louisa Dahlin Friberg 
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Årets tøsedreng 2014 
Dato 

Lørdag den 22. marts 2014 
 

Sted 
Hotellet Vesterbro – samme sted som DM for Damer 

 
Format 

Ren cup til 9 point - vind eller forsvind 
 

Præmiefordeling 
Se vi på, på dagen. Afhænger af deltager antal 

 
Pris og betaling 

Indskud 150 kr. (inkl. 25 kr. i reg) 
Senest 17. marts 2014 150 kroner på reg. nr. 2343, konto nr. 5904670881 (Nordea)  

eller på dagen 
Evt. licens 50 kr.  

 
Program 

Registrering mellem 14:00 - 14:45  
1. runde kl. 15:00 

 
Bemærkninger  

Det er et krav, at man er medlem af Dansk Backgammon forbund  
Evt. medlemskab kan tegnes på dagen 

 
Arrangører og turneringsledere  

Birgitte Nissen & Ulla Hansen 

 

 

Årets Tøsedreng 2013 Clement Breum 
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Malmö BgK spela som enda utländska 
lag i den danska elitserien, men vägen 
dit har varit kantad av glädje, sorg och 

frustration över dåliga tärningar. Vi bestämde 
oss 2007 då seriespelet i Malmö hade minskat 
till bara 6 lag att delta i ett större sammanhang 
och anmälde ett lag till dåvarande serie 1 och 
gjorde kanske den mest överlägsna säsong 
någonsin spelad av ett lag i danska serien.

http://www.dbgf.dk/holdturnering/2008/
holdturnering.php?action=overview&div_id=41

Vi har efter den säsongen vandrat uppåt och 
med undantag av en säsong blivit uppflyttade 
varje år.

Ödessäsongen 2010-2011 då vi gjorde avkall 
på det helsvenska laget och tog in en dansk 
knäcktes Malmös plan på att flytta rakt upp i 
eliten, det var vår första säsong i Div 1 och det 
gick väldigt trögt men med sex matcher kvar (en 
resa till Jylland och avslutnings lördagen) fanns 
det fortfarande en teoretisk chans att komma 

upp i eliten men vi gjorde ett bottennapp. sex 
vunna matcher av tjugofyra möjliga resulterade 
i att Malmö flyttade ner i division 2 och med 
det tappade en av stjärnorna aron tendler till 
temple. säsongen efter gjorde den resterande 
truppen en bra säsong trots avsaknad av den 
danska och svenska mästaren och flyttade upp 
laget i division 1 igen. 
2012-2013 gick aron tendler tillbaks till Malmö 
för en okänd övergångssumma och med 
truppen fulltalig igen gjorde laget vad de skulle 
ha gjort två säsonger tidigare, de gick upp i 
elitserien. trots en trög start är Malmö vid gott 
mod och spelar kanske den bästa backgammon 
de någonsin spelat.

De spelare som har varit med alla säsonger 
hittills är Mårten Howe, Joachim lindgren 
och robert Pallumbo, men gamla spelare har 
försvunnit och nya stjärnskott har tillkommit. 
thomas tenland är det senaste tillskottet till 
laget och fortsätter han utvecklas i samma takt 
som han har gjort hittills går han om Mårten och 
aron i eror rate inom 2 säsonger. 

Första säsongen var en Malmö-legend med i 
laget, stefann ”busher” Jacobsen. Han gjorde 
en fantastisk säsong och gick hastigt och 
oväntat bort 2008. efter det har Malmö bgk 
hållit en minnesturnering till busher som heter 
busher memorial. busher fick sitt smeknamn 
ifrån att han spelade mycket chouettor och 
vann en hel del så istället för det engelska 
ordet butcher blev det en variant på skånska. 
Vi försöker även hålla en Malmö open en gång 
om året. 

Malmö bgks ambition är att i första hand 
vara kvar i elitserien men på sikt kunna få lite 
bra tärningar och vinna den och bli det första 
utländska lag som kan titulera sig danska 
mästare.

Malmö BGK en 
framgångssaga 
tekst aron tendler

aron tendler, Danmarksmester 2011

Mårten Howe, Højdespringer 2011

http://www.dbgf.dk/holdturnering/2008/holdturnering.php%3Faction%3Doverview%26div_id%3D41
http://www.dbgf.dk/holdturnering/2008/holdturnering.php%3Faction%3Doverview%26div_id%3D41
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Det individuelle Danmarksmesterskab 
blev i weekenden afviklet på spillestedet 
Hotellet, Vesterbro i københavn.

efter kvalifikationsrunder rundt om i landet, 
stillede 32 spillere til start lørdag formiddag og 
via seedning var der lagt op til en lang række 
spændende kampe. allerede efter første runde 
var der dog tyndet godt ud i outsiderne, men 
bl.a. Clement lessél kæmpede sig videre ved 
at vinde over lars klammer og Morten Marx fik 
skovlen under en af favoritterne Martin Foldager 
og kunne dermed fortsætte til anden runde. af 
mindre overraskelser nævnes Peter switon's 
sejr over andreas Christensen samt Peter Holm 
stampe, der vandt over Jes Danielsen. 

efter anden runde var det kun Morten Marx 
der fortsatte med at overraske ved at sende 
Danmarks bedste kvindelige spiller Pia 
Jeppesen ud af turneringen. Næsten lige så 
overraskende var dog at "oldscool" Nicolai 
skov, som ikke havde spillet en registreret 
backgammon kamp i 2 år,
fik sendt oddset favoritten Freddie Noer ud af 
DM.
i 3. runde måtte dagens store overraskelse 
Morten Marx dog strække våben mod en 
velrullende robin Neumann og det skulle 
senere vise sig ikke at være en tilfældighed.

søndag var der lagt op til et par spændende 
semifinaler mellem Nicolai skov vs Michael 
Nielsen og i den anden Jes bondo vs robin 
Neumann. Det viste sig hurtigt at Jes bondo 
ikke fik meget spilletid, da robin Neumann 
fortsatte den gode stime fra lørdagen og 
efter en hurtigt afviklet kamp nu var finaleklar. 
Modstanderen blev efter en lang og meget 
spændende semifinale til sidst fundet ved at 
Michael Nielsen fra Horsens backgammon 

klub kunne trække sig sejrrigt ud af den hårde 
dyst. Ved stillingen 18-16 Crawford havde 
Michael kun 23 sekunder tilbage på uret mod 
Nikolais 20 minutter! Men det lykkedes Michael 
at finde de hurtige ryk frem og afsluttede med 
veltimet 18 sekunder tilbage da det 19. point 
kom i hus

Finalen til 21 point blev i starten en ensidig 
affære, hvor robin bare fløj fra start og hurtigt 
kom foran med komfortable 15-3. Men så 
begyndte Michael Nielsen at gnave sig stille 
og roligt ind og kom op på 10-15 inden robin 
igen fik point. Robin kom helt op på 19-12 inden 
Michael igen vendte kampen og kom tilbage til 
18-19, men Robin skulle i sidste ende vise sig 
som den heldigste og vandt kampen 21-18. 

tillykke til den nye Danmarksmester robin 
Neumann som lavede rent bord ved at vinde 
samtlige 5 kampe i kvalifikationen og derefter 5 
kampe i selve DM finalen.
også tillykke til stortalentet Michael Nielsen 
som blev en flot nr. 2.

Danmarksmester 2013
Robin Neumann 
tekst Henrik bang Foto sabrina Milling og Christian skjæran

tu formand andreas Christian olsen

>
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Danmarksmester 2013 iM robin Neumann og sølvvinder Michael Nielsen

sølvvinder taus bøytler og Danmarksmester i speedgammon bjørn H. kruse.

Der blev om søndagen også afviklet finaler 
i speedgammon og her var det sidste års 
individuelle Danmarksmester bjørn H. kruse 
der efter mange gode lyn-ryk vandt finalen over 
taus bøytler. stort tillykke til begge!

tak til Hotellet for at lægge lokaler til og stort tak 
til turneringsleder kim lethan for en vel afviklet 
turnering.
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