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Det blad du sidder med i hånden netop nu
er ikke bare årets sidste GAMMON-udgivelse,
men også det allersidste skud på stammen
fra den siddende redaktion. Derfor har vi ment,
at det er på sin plads at ofre nogle ord på at
sige farvel og tak.

Tak for
denne gang
Det er den dominerende følelse i redaktionen, at
det overvejende har været et sjovt og spændende
arbejde, og det har bestemt ikke skortet på hyggestunder undervejs. Oven i hatten har vi generelt fået
rigtig meget ros og skulderklap fra medlemmerne,
og det er jo også med til at højne arbejdsmoralen.
Især var vi svært glade for, at I tildelte os ’årets
hæderspris’ under Nordic Open. Tak for det.
For at mane alle rygter i jorden skal det slås fast, at
der ikke ligger nogen bitterhed eller konkrete
begivenheder bag beslutningen. Det handler i al
sin enkelthed om, at vi nu har lavet bladet i små to
år (10 udgivelser), og blev enige om, at nye kræfter
måtte til. Og så skal det da heller ikke være nogen
hemmelighed, at det ikke er helt lige så sjovt som i
starten. Lysten til at skrive er dog heller ikke helt forduftet, og de nuværende redaktionsmedlemmer vil
da også gerne bidrage – bare på væsentlig mindre
vilkår – til fremtidens GAMMON-blad. Allerede nu
kan jeg løfte sløret for, at jeg fortsat vil lave en quiz
– nu i samarbejde med Karsten Bredahl – og Taus
Bøytler vil fortsat skrive en artikel eller reportage i
ny og næ.
For det må jo ikke gå i stå. Der har været røster ude
om, at vi måske i disse internet-tider slet ikke
behøvede et medlemsblad. Det er en stor post på
forbundets budget, og mange informationer og
nyheder kan jo efterhånden hentes elektronisk. At
nedlægge bladet tror jeg ikke desto mindre ville
være en stor blunder. For et seriøst forbund er det
afgørende at have et officielt organ både til
formidling af vigtige budskaber, og et organ, der
med reportager, billeder og teoretiske udfordringer
kan give os en fællesskabsfølelse. Mennesker, der
velovervejet har forsøgt at skildre små og store
begivenheder og personer – kort sagt formidlet

dagens danske BG-miljø til medlemmerne, tror jeg
er en af grundstenene til, at Danmark stadig er et af
de lande, hvor backgammon er mest populært og
velorganiseret. Vores udmærkede hjemmeside
betyder naturligvis, at dansk BG ikke vil gå i stå lige
med det samme hvis GAMMON ikke fandtes. Men
man skal huske på at det stadig kun er godt halvdelen af forbundets medlemmer, der har en brugerprofil på nettet, og at et blad altså kan tilbyde andre
oplevelser end et besøg på hjemmesiden.
Endvidere vil jeg melde op, at et spændende
medlemsblad også medvirker til, at man kan holde
på nye medlemmer og et vigtigt redskab til at
erhverve med, når man er ude og ’missionere’ i
forskellige sammenhænge. Kort sagt tror jeg at
afskaffe bladet vil være lidt som at tisse i bukserne.
I begyndelsen vil forbundet spare en dejlig masse
penge, men indenfor få år vil manglen på et samlende organ kunne mærkes på medlemstallet, og
på lysten og aktivitetsniveauet hos de tilbageblevne.
Heldigvis ligger en lukning af bladet da heller ikke
lige om hjørnet. Nye kræfter har meldt sig, og
selvom der stadig sagtens kan bruges flere er der
berettiget håb om, at GAMMON overlever – også
denne redaktions afgang. Jeg tror, og håber på, at
det lykkes at samle et nyt stærkt hold, der kan
videreføre vores medlemsblads lange og stolte historie. Det har miljøet og medlemmerne fortjent.
Med de ord har jeg – på hele redaktionens vegne ikke meget andet at sige end: Farvel og tak for
denne gang!

Af Peter Lego Fursund
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Spørgsmål

Gammon Quizzen

4

Hvor skrap er du egentlig?
Hvis du gerne vil vide det skal du blot læse videre. Dette
er nemlig en lille quiz-spøg, hvor du kan udfordre dig selv
i nogle drabelige positioner. Alt du skal gøre er eventuelt
at finde bræt og brikker frem, og derefter bruge 20-30
minutter på, at finde ud af hvad du ville gøre, hvis du stod
overfor nedenstående valg. Derefter kan du på sidste side
læse svarene, og dit ryk vil få points efter et sindrigt

pointsystem. I sidste ende vil din samlede score placere
dig på "Skrapheds-barometret", hvorefter du må leve med
denne skæbnetunge dom indtil næste nummer af
"Gammon" udkommer, hvor der naturligvis bliver
mulighed for at klatre op eller falde af.
I hver quiz er der et tema, hvor du kan teste dine evner
inden for netop denne facet af BG´s mangfoldige univers.

I dette nummer tester vi: hvor skrap er du til ’checkerplay med mange muligheder’
4
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Pos. A: AT KÆMPE SIG HJEM
Match til 7 – Stilling 2-2. Sort skal spille 2-1?

Pos. D: DM-NEDTUR FOR REDAKTØREN
Match til 13 – Hvid fører 6-2. Sort skal spille 3-2?

Dette er en gammel position fundet frem fra rodeskuffen. Hvid er
blevet ramt under udtagning, men er kommet nemt ind og skal
nu finde vej hjem gennem en skov fyldt med snigskytter. Samtidig
skal han tænke på at en gammongevinst giver ham matchen
med det samme. Så hvordan skal du fordele de 3 pips?

Trods en synlig ratingfavoritværdighed lykkes det ikke for Deres
redaktør at kæmpe sig igennem til 2. runde ved dette års DM.
Men til gengæld fik han en interessant position med hjem fra
turneringen. Hvordan skal han rykke sin 3-2 her?

Af Peter Lego Fursund

64

64

Pos. B: EN DEJLIG TORSDAG
Match til 17 – sort fører 4-3. Sort skal spille 6-1?

Pos. E: Sveden drev, nerverne var på højkant
Match til 2- hvid fører 1-0. Crawford. Sort skal spille 4-4?

Fra holdturneringens 1. div. hvor Lødigt og Temple mødtes med
en 4-0-sejr til nedrykkerholdet til følge. Peter Lego skal her spille
en 61 med rigtig mange alternativer. Det kostede en længere
tænkepause - hvad vurderer du som det stærkeste træk?

uret sagde '5 min tilbage' og Søren Andersens føring i matchen
var næsten indhentet. Mark Lillelund Larsen skulle vinde gammon og match her, hvilket var eneste vej til sejr og semifinalen
ved årets udgave af DM. Den rigtige pas 4 og vejen til gammon
er ikke nem. Kan du finde den?

2
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Pos. C: GAMMON ER ET SVÆRT SPIL
Match til 17 – Stilling 0-0. Sort skal spille 1-1?

Pos. F: Brian Ullitz slog til
Match til 15- hvid fører 4-2. Sort skal spille 6-2?

Indimellem tager man sig i at fokusere for meget på tilfældighedsfaktoren i BG. Man glemmer at man selv har ganske meget
indflydelse, og at selv de bedste laver mange fejl. Langt de fleste
hajer kan ikke spille denne pas 1´er rigtigt. Kan du?

Brian Ullitz slog Karsten Bredahl i 1/4-finalen til selvsamme
turnering. Karsten skal her spille en 6-2 med mange muligheder.
Hvad spiller du?

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

B ø g e r

Besøg butikken
i Klareboderne eller
online og gør dine
julegaveindkøb til
en rullende succes!

Jeremy Paul Bagai

Classic Backgammon Revisited

375 kr.

Jes Bondo

Backgammon World Championship

150 kr.

Jake Jacobs

A funny thing happened on the way

400 kr.

Poul Lamford

Improve your game

Paul Magriel

Backgammon

435 kr.

Ortega, Antonio & Kleinman

Backgammon With the Giants

425 kr.

Bill Robertie

Adv. Backg. vol. 1/2, pr. bind

425 kr.

Bill Robertie

Modern Backgammon

550 kr.

Bill Robertie

501 Essential BG Problems

215 kr.

Bill Robertie

Backgammon for Serious Players

170 kr.

Bill Robertie

Backgammon for Winners

125 kr.

Marty Storer

BG Praxis (2 sæts bog)

570 kr.

Walter Trice

Backgammon Boot Camp, 339 sider

320 kr.

Bob Wachtel

In the Game until the end

325 kr.

Jeff Ward

Når Backgammon er sjovest

150 kr.

Kit Woolsey

Understanding Backgammon OBS NY!

375 kr.

Kit Woolsey

How to play Tournament BG

245 kr.

Kit Woolsey & Hal Heinrich

New Ideas in BG

450 kr.

Kit Woolsey

The Backgammon Encyclopedia 1

320 kr.

75 kr.

B a c k g a m m o n s p i l
340 kr.

DBgF Standardspil 46x57 cm, indl. spidser
Philos, Leukas Aluminium

475 kr.

DBgF Turneringsspil 53x66,5 cm, indl. spidser

600 kr.

Dal Negro kuffert blå/bordeaux

1.800 kr.

Plaspel Hilton (6 slags)

2.100 kr.

B æ g r e
40 kr.

DBgF Standard, pr. par.
Svilo læderbægre, sorte ovale el, runde, pr. par.

495 kr.

Thai Ovale, sorte, pr. par.

350 kr.

P r æ c i s i o n s t e r n i n g e r
60 kr.

13 eller 14,2 mm., flere farver, pr.stk.
Nordic Open Box-set m/ 4num. terninger + 1 dbl. terning

300 kr.

D o b l e t e r n i n g e r
Diverse terninger, pr. stk.

25-90 kr.

D i v e r s e
Propkort, (100 stk.)

25 kr.

Scorekort, (3 blokke)

15 kr.

Chouetteblokke (3 blokke)
Chouetteblok - STOR

15 kr.
1 stk. 20 kr. 3 stk. 50 kr.

Nøglesnor

50 kr.

Diverse T-shirts

80 kr.
35 kr.

Terningpose

Bestem selv beløbet

Gavekort

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

Butikkens produkter kan bestilles på: www.dbgf.dk/butik eller ved personlig henvendelse til forbundet, telefonisk eller pr.
e-mail. Der kan betales på giro, pc-bank, med visa-dankort eller andre betalingskort. Bemærk at prisen forhøjes 5% ved
betaling med "andre betalingskort". Der tillægges et ekspeditionsgebyr på 35 kr. pr. ordre. Med forbehold for trykfejl og
ændringer. Alle priser er inkl. 25% moms.

www.dbgf.dk/butik
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Af Hans Kr. Mathiesen

Prognose

Hvem vinder DM
for hold 2006?

Jeg er blevet spurgt af redaktøren, om jeg kunne give et bud på, hvem der vinder DM for
hold 2006. Egentlig kunne jeg godt være fræk og bare stoppe her – for jeg tror på, at mit
eget hold gentager succesen fra sidste år: Kolding som danmarksmestre 2006!
Men det giver jo ikke nogen fyldestgørende artikel for den afgående redaktion. I
Gammon #93 lavede jeg en prognose for to år siden og jeg vil gøre det på samme måde
her udfra ratningtallet for den enkelte spiller pr. 15. september 2005

Hold

2005
res

2005
prog

Alle

Top4

Alle (p)

Top4(p)

Mama Lustra

2

6

1178

1224

1

2

Mål
Vinde

Samlet
1

Kolding (m)

1

9

1172

1233

4

1

Genvinde

2

Århus

5

1

1175

1184

2

5

Vinde

3

Roskilde

8

11

1174

1177

3

7

Undgå nedr yk

4

Nemo

4

2

1137

1206

8

3

Vinde

5

Soireé Dansante

op

-

1139

1192

7

4

Stille hold

6

Manha tten

op

-

1155

1181

5

6

Undgå nedr yk

7

P65.com

6

4

1141

1169

6

9

Vinde

8

Dillichancerne

7

5

1136

1170

9

8

Vinde

9

Tøserne

op

-

1110

1141

10

10

Undgå nedr yk

10

Øgaderne

op

-

1098

1126

12

11

Undgå nedr yk

11

Svendborg

3

12

1103

1103

11

12

Undgå nedr yk

12

1143

1176

Kolonnerne betyder følgende: Hold er navnet på klubben. Der er kommet fire nye hold i Elitedivision, og derudover har
fire hold skiftet navn. Mama Lustra (ML), P65.com (High Q), Dillichancerne (Farum) og Svendborg (Hvalfisken) er
navneskift, mens du kan se i 2005 resultater, for hvem der rykkede op. 2005 prog er den artikel, som Peter Lego
Fursund lavede i Gammon #98, om hvem der ville vinde DM i 2005. Der var vist et par skæverter, som der sikket også
vil være her, når den igangværende sæson er slut. Alle er et ratinggennemsnit på spillere på det nævnte hold – lige
såvel som Top4 er gennemsnit på de fire højeste ratingfolk. Om disse fire top/stamspillere, så bliver brugt i opstillingen, har jeg svært ved at sige. Alle(p) og Top4(p) er pladseringen for gennemsnittet, heraf har jeg søgt at gætte den
samlede pladsering for prognosen i 2006.

Gennemsnit for Alle kolonnen var 1132 i
2003/2004, mens den nu er på 1143.
Gennemsnit for Top4 kolonnen var 1164 i
Gammon #93, mens den nu er 1176.
Kan man så konkludere noget af det? Nej
sandsynligvis ikke da inflation i rating og mindre
interesse ikke tyder på, at den gennemsnitlige
spiller i Eliten er blevet bedre. Altså jeg påstår
endnu en gang, at dette måleinstrument (som
rating er!) ikke er fyldest gørende for en vurdering.
Typisk kan enkelte spillere på et hold skabe en

del frygt for hele holdet. Derfor kan man da godt
dele divisionen op i to dele med de stærke
Mama Lustra, Kolding, Århus, Nemo, P65.com
og Dillichancerne på den ene side, mens
Roskilde, Soiree Dansante, Manhatten, Tøserne,
Øgaderne og Svendborg er på den anden side.
Men det forholder sig jo ikke altid til, at skræmmekampagner gør et godt hold ud af resten af
spillerne på holdet.
Når jeg ser på de spillere, der stiller op i årets
øverste division, må jeg skuffende tilstå, at der er
ingen fornyelser på tapetet. Det er en flok

Holdturnering

GAMMON 103

erfarende rotter, der er blevet et par år ældre, gift
og forældre. Jeg vil dog gå så langt som at påstå,
at 90% af eliten i dag har poker som en større
interesse end gammon, hvoraf flere lever af kortspillet frem for brætspillet. Selvom der er kommet fire nye hold op, ændrer det ikke på billedet,
om at der er et generationsskifte på vej. For det
er der ikke! Både Tøserne, Øgaderne, Manhatten
og Soireé Dansante har før været i Eliten, og flere
holdenes spillere har sågar også været tilstede
før.

meget af holdet i år – især hvis man kan få gang
i talentet Christian Munk. Holdet har det meget
hyggeligt sammen i en hård men hjertelig tone,
som kan bære holdet frem til en forsvar af titlen.

Men her er vurderingen
af de enkelte hold:

Århus har måske begået den største blunder
allerede inden sæsonstart, idet man har skåret
holdet ned til fem mand. Åreladningen af
Mogens Knudsen, Lars Bønding, Gabriel
Andersen, Bjarke Skovgaard og Finn Mølgaard
er jo et sandt mesterhold i sig selv. Men de
tilbageværende har stadig et fantastisk højt
niveau, selvom familierne efterhånden trækker
mere end spillet gør. Motivationen kan blive et
problem for dette hold gennem sæsonen – har
de lyst til spille gammon?

Mama Lustra (DM-guld)
Peter Jes Thomsen
Karsten Bredahl
Steen Grønbech
Christian Sønder
Tanja Lewis
Peter Toftsø
Lars Chr. Bentzon
Bernhard Nordentoft

1248
1222
1220
1206
1178
1157
1136
1054

Holdet blev sidste sæson snydt af Kolding for en
gang DM-guld, da man havde fået tilført tre nye
topspillere. Holdet må i år være sultne efter sejr.
Det er dog ikke særligt sandsynligt, at Peter Jes
spiller, og uden ham vil ratingsnittet falde, men
på en god dag er de et frygtindgydende hold, der
kan stille med fire mand fra top20. Spillere som
Bredahl, Grønbech, Sønder og Lewis kan jo få
enhver til at tænke over, om man nu har sat sig
ved det rigtige bord i håbet om at søge en sejr
der. Holdet har som regel også en god gejst, og
tourbussen er ikke at fornægte i jagten på DMguldet.
Kolding (DM-sølv)
Mikael Jensen
Johnny Petersen
Morten Daugbjerg
Jesper Gad
Hans Kr. Mathiesen
Peter Pallesen
Achim Muller
Christian Munk

1281
1239
1233
1178
1178
1119
1074
1074

Mestrene fra sidste sæson er sammen med
Svendborg holdet nok de eneste, der ikke er gået
med på pokerdillen. Mikael "Jesus" Jensens forrygende sæson med 19-3 bliver meget svær at
slå for nogen. Desværre bliver han nok ikke
brugt ligeså meget i denne sæson, da han af private og arbejdsmæssige årsager ikke har så
meget tid til gammon. Som følge af de internationale tendenser i Eliten sidste år forsøger holdet i år at bidrage med tyskeren Achim Müller og
fra den jyske hede den højratede spiller Johnny
Petersen. Peter "Skipper" Pallesen venter sig

Århus (DM-bronze)
Rolf Nielsen
Lars Trabolt
Jørn Thyssen
Torben Hasseriis
Morten J. Henriksen

Roskilde (4)
Martin K. Olsen
Klaus Rydeng
Brian Petersen
Robin Neumann
Thomas Fuglheim

1210
1190
1188
1147
1140

1197
1176
1176
1160
1160

Årets overraskelse kan være Roskilde, men det
skal tages med, jeg kun har medbragt fem mand
i analysen. Folk som Morten Andersen og Lars
Bøje kan måske blive bragt på banen i trængsels
tider. Men den unge fremadstormende Martin
Olsen kan blive det friske pust i Eliten i år. Den
gamle garvede garde kan klare sig langt hen ad
vejen (så længe de ikke tænker på kortspil og øl,
mens de spiller gammon). Men man ved aldrig,
hvornår de hiver en kanin som Frede Tømmerup
op af hatten!
Nemo (5)
Morten Lassen
Thomas Jespersen
Mads Andersen
Lars Bønding
Rene Mortensen
Morten Nielsen
Jens Lauridsen
Carina Meile
Katja Spillum

1223
1212
1207
1183
1161
1101
1083
1043
1023

Udover mit eget hold har jeg altid fidus til
Nemo. Holdet, der kan prale af aldrig at have
spillet udenfor Eliten, men aldrig at have vundet
guldet. Idet Bønding er flyttet til København, har
man fået et ekstra stærkt kort at spille på. Der er
nok ingen tvivl, om at skal man finde landets
stærkeste top4 kæde kandiderer Nemo kraftigt til

7
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Prognose
denne titel. Men som man kan se i kolonnen Alle
contra Top4, så har holdet ikke samme brede
som sidste år. Man kunne jo passende stille sig
spørgsmålet; Hvor er de internationale stjerner
som Magriel og Rived? Dette er et hold, jeg en
dag håber vinder DM, for jeg synes, de fortjener
det!
Soireé Dansante (6)
Michael Hansen
Michael Weile
Mogens Knudsen
Per L. Sørensen
Frederik Bentler
Søren Larsen
Karsten U. Bølge
Thomas Bræmer
Martin Gleerup

1213
1198
1180
1176
1150
1133
1116
1070
1012

Oprykkerne er gengangere i Eliten, og deres top4
er stærk nok til også at blive der. I forbindelse
med weekenden i Århus i slutningen af september hev holdet to århus-trolde op af æsken.
Mogens Knudsen og Thomas Bræmer blev fundet frem fra gemmerne, og sandsynligvis pakket
lige så pænt væk igen. Hansen, Weile, Sørensen,
Larsen og Bølge har vel som mål nok i sig selv,
at kunne stille et fuldt hold hver gang disse gutter skal på banen. En oplevelse og overlevelse i
Eliten er vel dem ikke at fornægte. Hansen og
Weile skal trække det store læs for, at dette skal
kunne ske.
Manhatten (7)
Carsten Lindquist
Frank Mortensen
Thomas Holm
Bo Bertram
Lars Wiberg
Anders Henriksen

1253
1199
1139
1131
1126
1080

Et hold, jeg til gengæld ved lige så lidt om, som
landkortet i en af de nordsjællandske yderkommuner. Lindquist spiller fremragende til at ligge i
top3, mens Thomas Holm var i 2 VM-finaler for
nogle år siden. Udfra deres spillerprofiler kan
man tolke, at disse gutter kun dyrker holdturneringen. De spiller simpelthen ikke andre kampe.
Men niveauet ligner noget, der er skrapt nok til
at blive i eliten mere end en sæson. Manhatten
var for få år siden fast inventar – så velkommen
tilbage og overrask os!
www.P65.com (8)
Thomas W. Hansen
Sander Lylloff
Torben Krogh
Seong Ill Lee
Claus Cato
Kasper Nielsen

1189
1183
1154
1148
1129
1041

Sidste år sponsoreret af High Q – i år af spilleserveren Play65.com. Et hold, der til hver en tid
kan vinde DM, men som ikke har samme fokus
på gammon som poker. Spørgsmålet er, hvor stor
er lysten og kan bredden holde til de 22 kampe
i løbet af vinteren. Sander og Seong var store
point slugere for holdet sidste år, tilført af serie2
kometen Claus Cato og Nordic semifinalist
Torben Krogh kan det være i år, man slår til.
Dilichancerne (9)
Erik Sørensen
Kim Brusgaard
Brian Ullitz
Inge Christoffersen
Michael Speiermann
Jonas Morhdel
Claus Berggren

1223
1179
1166
1120
1098
1093
1076

En løsrivelse fra Farum klubben har sendt disse
drenge ind i den københavnske midtby. For to år
siden snød holdet mig i en forudsigelse til en
femteplads. I år tror jeg ikke det sker igen.
Umiddelbart gætter jeg på, at lysten ikke er så
frygtelig stor på dette hold. Stort set alle har
kastet sig over poker. Jeg håber, da at holdet har
gejst og glæde nok til at holde ved, for med lidt
held i sprøjten kan disse chancerytter altid ryge
igennem og være en kandidat til DM-titlen. Jeg
er ikke et sekund i tvivl, om at holdet gerne vil
vinde igen.
Tøserne (10)
Morten Johansen
Nico Hansen
Michael Nicolaisen
Henrik Veje
Michael Sørensen
Frands V. Petersen
Jörg Schneider

1213
1150
1111
1089
1087
1062
1055

Nu nærmer vi os bunden. Som altid bliver flere
jyske hold pladseret her, fordi københavnske
prognoser ikke kender spillerne. Men underligt
nok følger jeg samme tendens. Tøserne er det
hold til dato, der har vundet Eliten med flest
point (60 point i 1997), og nu er de tilbage igen.
I mellemtiden er stort set hele holdet skiftet ud –
hvad man har tabt i erfaring, har man vundet i
talent. Inden sæsonen var jeg stensikker på, at en
af Danmarks pt bedste spillere Morten Johansen
ville feje hele eliten af bordet og vinde samtlige
kampe. Holdet har det godt sammen og håber
egentlig bare på at sikre forbliven i divisionen.
Øgaderne (11)
Christian Bladt
Brian Klindrup
Finn Steffens
Finn Mølgaard
Bjarke Skovgaard

1158
1130
1110
1107
1098

Holdturnering
Stig O. Larsen
Michael Malmros
Klaus Quist Jensen

1084
1078
1020

Øgaderne har cirka samme holdning – undgå
nedrykning. Dette hold er som en flok gamle
mænd i nye biler. De har fået et nyt legetøj, og
så drøner de derudaf. Denne sammenblanding
af erfaring med flere DM-titler på bagen har fået
nyt liv i form af de tidligere Århus-spillere,
Skovgaard og Mølgaard, samt tidligere eliteerfaring fra Bladt, Klindrup og Malmros. Desværre
tror jeg bare det går som sidst – direkte ned!
Forskellen kan dog være, at jeg ikke selv er med
denne gang, så disse gutter vil nok gerne have
mig til at æde deres gamle hat, hvis nedrykningen ikke sker. Oprykningen af Tøserne og
Øgaderne markerer dog et stilskifte i Jylland –
magten er på vej tilbage til Århus-miljøet, hvor
den i et par år har været spredt ud til Holsterbro,
Ålborg og Kolding.
Svendborg (12)
Jan Olsen
Kenny Nissen
Kaj Damgaard
Lise Nielsen

1150
1110
1100
1055

På trods af, at Svendborg har titlen for både DM
i mix, DM i sammenhold og DM i glæde ved
spilllet, kan dette ikke være nok til holde en
sæson mere i Eliten. Som svendborgenserne selv
siger: Andet år er sværere, for nu kan vi ikke
overraske. Det var netop, hvad de gjorde sidste
år, da oprykningen blev forvandlet til Bronze, og
Legos forudsigelse om hurtig "udrykning" blev
gjort til skamme. Samtidig med var de nok også
dem, som havde det sjovest. Holder hyggen ved
i år?
Halvvejs gennem sæsonen!
Efter den 17. november 2005 ser stillingen
således ud:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
8.
9.
10.
11.
12.

Hold
Kolding BK
Roskilde BgK
Øgaderne
Nemo
Tøserne
Dilichancerne
Manhattan
www.P65.com
Århus BgK
Mama Lustra
Soirée Dansante
Svendborg BgK

K
10
11
8
9
10
7
7
11
10
9
12
10

V
8
7
4
4
3
1
2
3
4
1
1
3

U
1
2
2
2
4
4
2
3
1
4
6
1

T EKV EKT
1 28 12
2 27 17
2 19 13
3 20 16
3 19 21
2 13 15
3 13 15
5 20 24
5 18 22
4 15 21
5 20 28
6 16 24

P +/17
8
16
5
10
3
10
2
10 -1
6 -1
6 -1
9 -2
9 -2
6 -3
8 -4
7 -4
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Min forudsigelse ligner noget, der er "toptilfældigt lotterispil" (citat: Lars B. Jørgensen),
udover at Kolding og Svendborg fører hver sin
ende af skalaen. Kolding har fået en fantastisk
start i form af en Christian Munk, som fejer al
modstand af banen med 9-0 i pointhøsten. Pt.
har den eneste holdkamp, han har tabt i denne
sæson, været i 1. division vest.
Rækken har her kort før jul delt sig i to: Toppen
med Kolding plus Roskilde, Øgaderne og Nemo.
Bunden, hvor alt kan ske, med Tøserne,
Dilichancerne, Manhatten, P65.com, Århus,
Mama Lustra, Soiree og Svendborg. Århus og
Mama har skuffet gevaldigt, mens Roskilde og
Øgaderne ser rigtig gode ud i forhold til prognosen.
På trods af Koldings noget solide føring kan et 04 nederlag til et af de andre tophold dog hurtig
bringe noget spænding ind i kampen om mesterskabet. Nemo er som altid en frygtet rival til
titlen. Men interessen i Kolding-lejren går på, om
Roskilde og Øgaderne kan holde stand frem til
afslutningen, eller om divisionen vil vise sig fra
den lune side og igen samle sig omkring midten.
Pt. ligger Nemo i +2 nemlig temmelig langt fra
Tøserne i –1. Roskilde har som det eneste hold
slået Kolding i år – og det kræver nok en sejr
mere i den 4-dobbelt runde, som foregår i
Svendborg i slutningen af januar måned for at
kunne genskabe spændingen. Held og lykke til
alle hold – både i Elitedivisionen og alle andre
rækker.
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DANSK BACKGAMMON FORBUND

INVITERER

TIL

NORDIC
OPEN
18. Nordic Wide Open

12. april til 17. april 2006
på Hotel Marienlyst Helsingør
Sponsor: Hotel Marienlyst Helsingør

Begynder DM
Championship
Advanced
Intermediate
Novice
Beginner
Satellitter i Championship og Advanced
Quarter og Half entry i Championship,
Warm-up Turnering
Japan Open Turnering
VM Kvalifikations turnering
Opvisningskamp
Team Event
Consultation Doubles,
StopPots fra kr. 25
Jackpots,
Super Jackpot € 500 - € 1000

Forhåndstilmelding ved indbetaling af indskud og registrering til
Dansk Backgammon Forbund reg. nr. 9570 konto nr. 2 91 92 65
(husk at angive navn og medlemsnummer)

HOTEL

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 (Nævn Nordic Open ved bestillingen):
Standard enkelt kr. 750,Standard dobbelt kr. 850,Alle priser er inklusiv stor morgenmadsbuffet og fri adgang til subtropisk badeland og Casino. Alle værelser har
IT-adgang og der er trådløs Internetforbindelse på hele hotellet (24 timers adgang koster 115 DDK).

Bookingkode DBF230305

Book venligst ________ værelse(r) fra _________ april til _________ april

Navn:______________________________________________________________

Fax:___________________________

Telefon:__________________________

Kreditkortnummer: __________________________ Udløbsdato: __________
(skal udfyldes)

Program
Række
Championship
Championship (Half Entry)
Championship (Quater Entry)
Championship Satellitter (16 delt.)
Advanced
Advanced (Half Entry)
Advanced Satellitter (16 delt.)
Intermediate
Novice
Beginner
2.Begynder DM
Nordic Warm-up
Japan Open 2005 Turnering
VM kvalifikation 2006
Consultation Doubles
Team Event (3 spillere)

Indskud
4500
2500
1250
80
1300
800
100
550
250
75
50
200/100
400
600
400
1000

Reg.
500
100
500
20
300
100
20
150
100
50
25
0
50
50
100
140

Begrænsninger
Fri adgang
Fri adgang
Fri adgang
Fri adgang
<1180 i rating
<1180 i rating
<1180 i rating
<1070 i rating eller <600 i tmp
<1030 i rating eller <300 i tmp
<980 i rating eller <300 i tmp
Medlem af DBgF efter 1. januar 2005 eller <100 i tmp

ONSDAG d. 12. APRIL
18.00
Nordic Warm-up med dinner starter
(forhåndsregistrering påkrævet)
20.00
Nordic Warm-up turnering starter

LØRDAG d 15. APRIL
12.30
Championship fortsætter (sidste 64)
13.00
Turneringen fortsætter i alle andre rækker
16.00
Consolation (progr.) starter i alle rækker

TORSDAG d. 13. APRIL
10.30
Registrering til 3. Begynder DM åbner
11.00-12.00 Begynder seminar med kendt ekspert
12.00
3. Begynder DM starter
14.00-22.00 Registrering til alle rækker åbner
14.00
Championship satellitter starter
14.00
Advanced satellitter starter
14.00
Reg for Japan Open & VM kval 2006
14.30
Nordic Warm-up turnering fort.
16.00
Japan Open 2006 (32 deltagere)
20.00
VM kval 2006 (32 deltagere)
22.30
Præmieoverrækkelse i 3. Begynder DM

18.30

FREDAG d. 14. APRIL
11.00
Registrering til alle rækker åbner
12.00
Quarter, Half entries, satellitter og
Blitz knockouts starter
18.00
Registrering lukker
19.15
Velkomsttale, Præmieoverrækkelse Nordic
Warm-up turnering. Offentlig lodtrækning til Championship
20.30
17. Nordic "Wide" Open 2005 starter i
alle rækker (undtagen Beginner)

20.00
21.00
22.00

Registrering for Consultation Doubles
lukker
Consultation Doubles (5p) starter
1.000 € Super Jackpot starter
Pokerturnering (maks. 50 deltagere)
arrangeret af Casino Marienlyst

SØNDAG d. 16. APRIL
10.30
Registrering for Beginner åbner
11.00
Gratis seminar af ekspert
11.30
Registrering for Beginner lukker
12.00
Beginner starter
13.00
Kvartfinaler i Championship, Advanced,
Intermediate og Novice starter
13.30
Consolation fortsætter i alle rækker
14.30
Registrering for Team Event lukker
15.00
Team Event starter
20.00
Semifinaler i alle rækker
MANDAG d. 17. APRIL
11.00
Consolation semifinaler, alle rækker starter
11.30
Last Chance i Novice og Intermediate
starter, Beginner fortsætter
12.30
Last Chance i Championship og Advanced
starter
14.00
Finale i hovedrækken i alle rækker
14.00
Championship finale kommenteret af
kendt ekspert
15.00
Consolation finaler i alle rækker starter
21.00
Præmieoverrækkelse i alle rækker

Side Events
Nordic Open Warm-up

Turneringsdirektører

Nordic Warm-up afholdes i Scandic Hotels restaurant med spisning først kl.18.00 og turneringsstart kl. 20.00. Spisning og
turnering kr. 300,- Kun spisning kr. 200,- gæster er velkommen.
Forhåndsregistrering påkrævet. Forhåndsregistrering på
www.nordicopen.dk (senest 15 april 2006)

Bliver offentliggjort 1. februar.

Vind en tur til Japan Open 2006 turnering
32 spillere. Vinderen får 9000 kr. til en uforglemmelig tur til
Japan Open 2006 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 2006 turnering
32 spillere. Vinderen får 15.000 kr. til en uforglemmelig tur til
VM 2006 med flybillet, hotel og entry i Championship betalt.
Det er en forudsætning for udbetaling af præmien at man
deltager i VM 2006. Runner-up får 4.000 kr.

Dusør Jagt
Den der slår Karsten Bredahl (sidste års vinder) ud af hovedturneringen modtager et gratis ophold på Marienlyst under
Nordic Open 2006 (Onsdag den 12. april til mandag den 16.
april).

Poker turnering
Casino Marienlyst inviterer til pokerturnering lørdag aften.
Der spilles Texas hold’m og der er plads til maks. 50 deltagere.
Det er et krav at man deltager i Nordic Open 2006 for at deltage i pokerturneringen.

Gratis seminarer
Torsdag fra 11.00-12.00 vil der være et gratis seminar for begyndere.
Søndag fra 11.00-13.00 vil der være et gratis seminar for øvede
spillere.

Championship kommentering
En ekspert (bliver offentliggjort senere) vil kommentere
finalen i Championship.
*DBgF forbeholder sig retten til at ændre i programmet.

Tidligere vindere
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

Karsten Bredahl, Denmark
Thomas Lenz, Germany
Karsten Bredahl, Denmark
Morten Holm, Denmark
Lars Trabolt, Denmark
Peter Jes Thomsen, Denmark
Anders Nielander, Denmark
Martine Oules, France
Tommy Westerlund, Sweden
Mike Svobodny, USA
Rolf Schreuder, Holland

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Jackpots og StopPots
Jackpots og StopPots kører i følgende tidsrum:
Onsdag 20.00-24.00, Torsdag 12.00-02.00, Fredag 12.00-02.00
Lørdag 12.00-02.00, Søndag 13.00-0200, Mandag 12.00-20.00

Turnering betingelser
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,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.
Nordic Open terningssæt præference.
I alle rækker er der Nordic Open terningssæt præference. Køb
dit Nordic Open terningssæt i DBgF butik, som er til stede
under Nordic Open.
Championship satellitvindere modtager en Quater Entry
Advanced satellitvindere kvalificerer sig til Advanced.
Husk at medbringe dit eget backgammonspil.
Turnerings information

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
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Japan Open

Lad det være sagt med det samme. En tur til Tokyo er en anderledes oplevelse for
livet. Skæbnen havde tildelt mig en tur, og naturligvis skulle min kone med, hvorfor
vi udvidede turen fra de tildelte 3 dage til hele 14 dage. Vi forlod KBH kl. 10:00 og
landede i Tokyo 17 timer senere – kl 10:00! Dødtrætte og med dagen foran os gik
der et par døgn, hvor Japan skulle vænne sig til os.

Japan Open
Karsten Bredahl og
Bjarne Riboe fortæller med
en gratie vi kun kender fra
rip, rap og rup:

Mødet med sake, sushi og Kenji (arrangør) var en
uheldig kombination, og således gik det til, at
Maria blev dårlig (for meget sushi, siger hun ;-).
Efter et par dage med intensiv sightseeing under
tryg japansk guiding blev det endelig fredag, og
en warm-up turnering var trækplasteret. "For
free" lød det fra Kenji – altså hvis man lige
husker at fratrække de 100 kr fra, som det koster
i indskuddet. Præmie: Et bg-bræt!
Japanese Championship er titlen, de alle jagter,
men uheldigvis foregik warm-up samtidig med
quarter entry til Japan Open, som er en form for
Jackpot på lige fod med Masters-turneringer
andre steder i verden. Quarter entry er jo lige
mig, hvilket vores værter godt vidste, og da yen
stadig var et fremmedord for mig, så blev det
pludselig lavet om til 1/8-entry. Jeg havde spillet
de første 2 kampe hjem og glædede mig over
kvalifikationen, da min tlf ringede midt under en
tung øl-chouette. Det var Kenji, som ville have
mig til at spille den sidste kamp. "Den sidste??"
Det forandrede ikke udfaldet og forklarede
naturligvis indskuddet og min manglende
forståelse for kursen, og da jeg stod og manglede
disse 3 sejre i sidste ende, så tænkte jeg på

Steens Grønbechs ord før semifinalen i Nordic
2003: "Hvis du vidste, du ville vinde 6 i træk,
havde du så ikke droppet quarter entry?"
Således gik fredagen med en "næsten" gratis
Warm-up og en vellykket 1/8-entry kvalifiation
til Japan Master.
Lørdag var så dagen hvor Japan Open og Japan
Master for alvor skulle i gang, men det var også
dagen hvor Bjarne Riboe vil ankomme, så lad os
give ordet til ham :
Bjarne Riboe:
På grund af mit arbejde var det desværre ikke
muligt for mig at forlænge rejsen udover de få
dage som selve turneringen varede. Ja rent faktisk var det tæt på at jeg måtte blive hjemme,
men det synes jeg ikke man kunne være bekendt
overfor værterne, når nu man havde vundet
turen derned. Så derfor startede jeg på en rejse
mutters alene fra Danmark over London og
videre til Tokyo (min kone gad ikke rejse så langt
for 3 overnatninger, forståeligt nok)
Mochy havde ikke tid til at hente mig i lufthavnen, fordi det var så tæt på turneringsstart at jeg
ankom, så i stedet havde han sendt mig en togplan, så jeg kunne finde fra lufthavnen og ud til
hotellet.
Det viste sig at jeg undervejs skulle skifte tog og
da jeg først stod på stationen i Tokyo følte jeg
mig meget lille og tænkte for første gang "hvad
fanden har du gang i, hr. Riboe", men jeg fandt
da rundt og ankom til hotellet små 20 minutter
før turneringsstart til masterturneringen.
Efter næsten 20 timers rejse var jeg en smule
rundt på gulvet, så jeg valgte ikke at stille op i
den turnering (som ellers er den mest præstigefyldte), men ville hellere samle kræfter og stille
op i Japan Open hvor pengene er større. Men
den altoverskyggende årsag var selvfølgeligt at
der var næsten 5 timer til turneringsstart.
Jeg fik tjekket ind og sovet et par timer og efter et
hurtigt bad var jeg klar til at spille. Jeg er ikke
helt sikker på om det var jetlag eller uheld, men
faktum blev, at jeg blev klædt af 11 – 0 i første
runde. HVOR HELVEDE BLEV GÆSTFRIHEDEN
AF?

Japan Open
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Vidste ikke rigtig om jeg skulle le eller græde,
men jeg følte da i hvert fald, at det havde jeg da
ikke behøvet at tage til Japan for at opleve….
Men op på hesten igen og i gang med Cons, og
her gik det straks meget bedre ! Første kamp
vandt jeg overlegent 7 - 0 og så var første dag vel
overstået.
Mens jeg fik disse oplevelser så det straks bedre
ud for Karsten.
Karsten Bredahl:
Japan Open (altså super-jackpotten) bød på 1
enkelt kamp i main for mit vedkommende.
Itikawa Masanori er en af de japanske topspillere
med en høj rating på GG (alle japanere spiller
her pga chat-funktionen!). En lang, spændende
match med ufattelige mængder lir svingede til
japansk favør, og jeg havde vist den respekt for
japansk backgammon, som det blev forventet af
mig. Japanere er et utroligt høfligt folkefærd, og
Itikawa bukkede lige så mange gange efter kampen som før. Han fortrak ikke et ord, men jublen
på den anden side af døren til spiller-lokalet var
svær at ignorere, og man skal være et skarn for
ikke at trække på smilebåndet.
Skulle man vinde selve titlen man deltage i
Championship-rækken og her fik jeg dog
heldigvis flere helt naturlige kampe. Vinder af
rækken blev i sidste ende den forsvarende
mester, hvilket i sig selv er utrolig flot. Jeg
spillede en match mod ham om fredagen (JP),
hvor jeg stadig husker min første tanke: "Den
lille purk på 45 kg og max 14 år er sgu skrap!"
Jeg erfarede senere, han var 31 år og måtte straks
gå i dybden for at undersøge, hvad han spiste.
Svaret sneg sig ind på mig i løbet af turneringen:
Ingenting – og han drak det samme! Dette er så
opskriften på at sejre i en turnering, hvor der
ikke er tid til indtagelse af hverken vådt eller tørt.
Selve Championship-turneringen blev skudt af
lørdag, hvor der skulle spilles 3 kampe.Der var
ingen consolation i Championship pga rebuys,
som fik sine helt egne sheets, men til gengæld
var der added en flight til Monte Carlo fra formand Kenji. I runden af 128 trak jeg Toshiyuki
Fujita. Tak til alle mine modstandere, som var
flinke at skrive deres navne til mig, ellers havde
jeg ikke haft en chance for at huske det.
Turnerings-sheetet var således også på japansk,
hvilket absolut ikke bidrog til spændingen, hvis
man ikke havde en ordbog ved hånden. Mr
Fujita fik lidt snor i vores 11-points match, men
ved 0-9 og en dobling til 2 skulle jeg producere
et pas-slag i sidste rul for at bevare spændingen.
En time senere vandt jeg DMP og måtte trøste en
sønderknust japaner, hvis verden lige var brudt
sammen.
Man skal huske på, at de har kun internettet at
læne sig op af, og der er ingen tilkendegivelser

på samme måde som til deres live-turneringer.
De går med andre ord og venter på denne
begivenhed hvert år, som er nøje planlagt til
mindste detalje, så de ikke går glip af noget.
Forventningerne fra alle spillerne var således
skruet helt i vejret. Det med side-events vender
vi tilbage til senere.
Således gik min vej igennem 4 gode japanske
svende, før den 5. fik mig sat til vægs på meget
unaturlig vis i en match, hvor jeg på mirakuløs
vis rullede en joker, som reddede mig fra et ’æg’.
I Japan Open consolation gik det i faste takter
derudaf uden pauser og skulle man lige ned og
have en snack mellem 2 kampe, så kimede telefonen fra TL’erne. Programmet er utrolig stramt,
og som tidligere nævnt, så har de lokale set frem
til turneringen hele sæsonen og deltager derfor i alt.
Der er INGEN luft mellem kampene, så spis
hjemmefra, hvis du overvejer at tage derover
selv næste år... Bjarne`s consolation gik vist ikke
meget bedre...

Bjarne Riboe:
Nej helt rigtigt Karsten. Det er lørdag og min
anden dag i Japan, Jeg spillede anden runde i
cons og tabte kampen 7 – 0, der begyndte at
tegne sig en tendens om enten eller...
Således ude af turneringen på anden dag, så det
lidt lunkent ud med de sportslige oplevelser.
Lidt sjov og ballade med Karsten og Maria, samt
lidt mad i maven reddede dog hurtigt humøret
og jeg så frem til lidt side events, men det var
sgu` noget forvirrende at finde ud af. Så det
meste af dagen gik med ingenting, dryssede lidt
rundt, men faldt pludseligt over en Blitzturnering
og der måtte jeg da deltage med mit held!
Blitzturneringen var lidt anderledes end herhjemme. For det første så var kampene til 5 point
(hvorfor det så hed Blitz fandt jeg aldrig ud af) og
for det andet så var der først 4 mands kvalifika-
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Japan Open
tion, hvor vinderen vandt adgang til næste dags
turnering samt fik sit indskud tilbage. De 3
taberes indskud indgik så i præmiesummen til
turneringen. (meget fed ide for øvrigt)
Blitzturneringens størrelse afhang så af antal
kvalifikationsturneringer og man måtte deltage i
så mange man gad (hvis man vandt to så havde
man en bye i første runde af hovedturneringen)
Jeg stillede op i en og vandt adgang til næste
dags turnering.
Imens var Karsten i gang med Team event.
Karsten Bredahl:
Team-event kostede knap 500 kr og betød
starten på en meget lang turnering. Formatet er
således opdelt, at feltet deles i 2 puljer, som
internt spiller alle mod alle! Endvidere spilles der
på de 3 boards til hhv. 3, 2 og 1 point. Vi var 4
på holdet, hvoraf 3 skulle spille. Holdet skulle
have et navn, og de ’indfødte’ døbte os Team
Gaijin (Barbarerne). Første kamp blev spillet
uden mit vidende om eventens eksistens.
Således kom Carter til mig og fortalte, at ’vi’
havde vundet første kamp på alle 3 boards, og
jeg måtte gerne figurere i næste hold-opstilling,
hvis jeg ville. Equityen i at vinde denne event
måtte klart være bedst, såfremt jeg slet ikke
spillede, tænkte jeg, hvorefter holdet uden mig
på brættet vandt 2-1! Jeg spillede stadig cons på
dette tidspunkt og havde rundet 15 vigtige
kampe på mindre end et døgn.
Men da Marias succes i begynder-rækken bragte
hende godt fremad, var jeg nødt til at sylte consolation et øjeblik for at spille et par holdkampe.
Holdet rensede godt og grundigt af. De – som
kender mig som en sprællemand over et bræt –
har aldrig mødt Carter (USA). Han er om muligt
endnu værre, og hvis der er noget, japanerne
ikke har mødt før, så er det sprællemænd. Men
det kan vi konstatere ved selvsyn til Nordic
Open 2006. Med hele 2 klovne på samme hold
fik vi vores egen lille fanklub, som fulgte vores
kampe. Action var ingen garanti rent gammonmæssigt, men underholdningsværdien var
enorm og sikker som amen i kirken. Og med
side-bets om hvem der først afsluttede matchen
(vundet eller tabt) var der fart over feltet. Forestil
Jer i øvrigt hvordan equityen kan flytte sig
enormt med sådan et side-bet. Ved 0-0/3
redoblede til 4 i et ræs, hvor jeg var langt fra
favorit, da jeg vidste, at holdet ville vinde samlet.
DMP-sejren var i hus. Carter var i DMP og langt
foran i en bearoff. Jeg SKULLE afslutte min match
først, hvilket flyttede mit redoblings-punkt kraftigt
i nedadgående retning. Samlet var Carter dog
smartest, idet han spillede 2-pointerne og som
kaptajn havde han således magten til at tildele
mig 3-pointerne. Vi spillede lige op i vores sidebet, hvilket jeg nok var bedst tjent med.
Det spændende ved formatet med Monrad-cup

kombineret med ulæselige japanske sheets er jo
netop, at man aldrig rigtig ved, om det er
Monrad eller Cup, man spiller. Men da det gik
op for mig, at vi skulle spille finale, spurgte jeg
helt naturligt Kenji til præmiens fordeling.
"Winner gets can-cooler", var svaret fra et smil,
som kunne charme en ko ud af en kløvermark.
Jeg kiggede forskrækket op på et monstrum af en
Coca-Cola-køleautomat og så straks Australian
Airlines skrappe flypersonale for mig og ud af
munden røg det: "Den finale kan vi ikke vinde".
Det gik således op for mig, at vi havde udkæmpet en turnering med 0 i indskud og en plov i
reg. – alt sammen for at vinde en sponsoreret
espresso-maskine og en sodavands-køler! Jeg
har hermed serveret konceptet på overskud til
forbundets slunkne kasse inden næste Nordic.
Oven i købet skulle vi lide den tort, at vores
finale-modstandere ikke kunne stille hold, da 2
af de 3 tilstedeværende spillere havde vigtigere
kampe at spille, så den enlige svale ville spille
alle 3 kampe….! Med nyheden om at dette var
holdets stærkeste spiller godkendte både TL og
jeg den beslutning. Vi ville jo begge gerne have,
at team-titlen blev på japanske hænder. Dog
blev en spiller færdig før tid, og der blev således
spillet på 2 boards. Da begge disse gik til japansk 2-0 sejr, var min 3-points kamp ligegyldig,
ville jeg mene. Men der tog jeg grueligt fejl.
Pludselig stod en kvinde og bukkede og skrabede for mig, og jo mindre jeg forstod af hvorfor, jo
mere bukkede hun. Det viste sig, at hun var den
3. spiller på det vindende Team, og hun ville så
gerne spille matchen mod mig, hvilket ville være
en umålelig ære. Den japanske høflighed havde
endnu engang rystet mig, og vi fandt os et roligt
sted – troede jeg. Rystet igen over den store
interesse for den tilrejsende måtte jeg konstatere
et større antal tilskuere til den mest ligegyldige
kamp i turneringen – sådan rent resultat-mæs-
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sigt. For første gang nogensinde spillede jeg en
match, jeg ville elske at tabe. Bjarne Riboe’s
gode råd skinnede dog igennem, da han
hviskede: "Lad være. Skæbnen indhenter dig.
Vind!" Som sagt så gjort. Trods velmenende håb
om dårlige rul, var der intet at gøre, og hvad jeg
ikke ku rulle mig til, fik jeg foræret. Sejren var
uundgåelig, men jeg kunne mærke, at kampens
eksistens var det eneste, som betød noget i den
søde dames verden.
Som sagt var jeg stadig med i consolation - hvor
jeg skulle møde turneringens hovedsponsor –
Mrs Mogami (indehaver af Restaurant Mogami) –
i kampen om en semifinale. Jeg har aldrig set
større og flere jokere i en match end her. Det
svingede meget, og 3 gange var jeg på vej i omklædnings-rummet, før jeg endelig kom det…;-)
Endnu engang viste vi værterne den fornødne
(om end ufrivillige) respekt, og alle var glade –
næsten.
Japan Open havde et dybt underligt system med
2 Consolation-finaler, opdagede jeg senere hen.
Consolation A var til taberne af 1st og 2nd
runde. Consolation B var til taberne af 3rd, 4th
og 5th Præmierne var ens.
Maria nåede kvart-finalen i begynder – men da
der til præmien var lagt en rejse til Nordic Open
som added (formand Kenji’s personlige sponsorat), og hun flere gange undervejs i turneringen
havde hørt for, at de håbede, det var en japaner,
som vandt rækken, fik hun naturligvis dårlig
samvittighed (tsss…:o) og ufrivilligt samarbejdede. At feltets yngste deltager på 10 år skulle
vinde rækken og dermed rejsen til Nordic Open
2006 var en stor oplevelse. Jeg blev inviteret op
og fik lov at tale for/til den lille pige samt overrække DBgF’s præmie (en vase lavet specielt til
lejligheden af www.glasseriet.dk). Et meget nostalgisk øjeblik for hele lokalet. Stort…
Bjarne Riboe:
Søndag, som også var min sidste hele dag, gik
med Blitzturneringen hvor jeg desværre faldt af i
semifinalen. Surt men det var da rart med lidt
sportslige succes oplevelser og lidt hjælp til lommepengene.
Eftermiddagen gik med Præmie-ceremonien,
hvor jeg tror de kårede alt fra Backgammon vindere til hvem der havde de pæneste sko og da
alle ydermere skulle holde takketale, så tog det
en evighed, men var faktisk også meget hyggeligt.
Om aftenen fejrede vi en hyggelig weekend med
en god middag, og jeg kiggede tilbage på en
begivenhedsrig weekend og frem mod en lang
rejse hjem.
Karsten Bredahl:
Det japanske engagement er uomtvisteligt
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umuligt at komme udenom. Det trækker klart op
i den samlede vurdering. At det er svært at gennemskue formatet for udlændinge gør jo ikke
turneringen ringe – blot nemmere at misforstå og
rode rundt i. Japan Open er en japansk begivenhed. Udlændinge er velkomne, men det er stadig
kampen om at få backgammon bedre organiseret i Japan, der er den egentlige agenda bag
turneringen. Dette forklarer Kenjis gavmilde
sponsorat med 3 flyrejser til vinderne af de 3
rækker (vinderne fik en rejse til hhv Monte
Carlo, Las Vegas og Nordic). Hvis en udlænding
vandt, ville rejsen blive konverteret til penge,
hvilket i sagens natur ikke gavner backgammon
i Japan.
For eksempel har JBL adresse i et privat hjem hos
en fanatisk spiller, som gratis rater kampene. Det
koster intet at være medlem, og cafe-turneringer
er der 2 af om ugen i Tokyo. Ingen af dem koster
noget i indskud. Æren er den egentlige
præmie…
Apropos æren så havde JBL arrangeret en større
invitational-turnering forud for Japan Open, hvor
de skrappeste japanere var inviteret. Vinderen fik
intet mindre foræret end lov at spille en 7 points
opvisnings-match mod en udvalgt spiller – the
Nordic Tsunami, som en uheldig modstander
udtrykte det.
Denne match var nok det, jeg glædede mig allermest til under turneringen, og jeg var virkelig
opsat på at levere varen. Det samme gjaldt min
sympatiske modstander (der findes ikke andet i
Japan) Daisuke Katagami. Trods den ulidelige
hede mødte jeg op i pæn rød langærmet trøje og
lange bukser og følte mig "dressed for the occation", men der tog jeg atter grueligt fejl. Daisuke
mødte op i jakkesæt med øverste knap lukket og
forseglet med et slips, som mest af alt var strammet helt til – sikkert for at psyke mig i mine konstante kalkulationer omkring tidsforbruget, idet
vi spillede med lokale ur-regler i en turnering
med ur-tvang. Jeg valgte imidlertid at undlade at
tage højde for, om slipset tog livet af den lokale
ekspert og kiggede således udelukkende på uret.
Den omvendte psykologi gav pote, og tiden
kunne være blevet en relevant faktor i matchen,
hvor den dygtige japaner pacede tempoet vildt
op i de sidste partier, da han havde 6 min tilbage
mod mine 8 ved Crawford-partiet, hvor jeg førte
6-3. Jeg reddede en truende gammon og vi røg
således ud i en ekstrem gang lyn-backgammon
ved 6-4/7, hvor action svingede et par gange,
men heldigvis endte i et ræs, og sådan et er jo
umuligt at tabe.
Ur-reglerne er i øvrigt næsten de samme som i
DK – med 2 undtagelser. Der gives 5 min pr
point til hver spiller – altså ikke +10 min.
Opvisnings-kampen var en undtagelse pga den
undervisnings-mæssige faktor. Når vingen falder,
så får modstander 2 point og derfra 1 point pr
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Japan Open

Lidt karakter
af turneringen
Turnerings-ledelse: pas 4
■ De var dygtige til at fange ledige spillere og
komme med et godt tilbud.
■ At alle navne stod på japansk vidner om, at
man ikke er klar til at modtage gæster udefra
endnu.
■ Tider på sheets blev håndteret for løst.
Strafpoint anvendes ikke i Japan.

gang, og hver gang tildeles yderligere 5 minutter
– men kun til den spiller, hvis vinge falder. Dette
giver meget mere mening end vores regel om, at
begge spillere får 5 minutter ekstra, og hvor det
vigtigste blot er at være en anelse hurtigere end
din modstander gennem hele matchen, hvorefter
øvrige hensyn ikke er nødvendige at tage i
betragtning. Nok om uret…
Det var meningen fra arrangørernes side, at kampen skulle spilles under kamera og kommenteres
i tilstødende lokale, men om noget skulle svigte
i Japan, så var kameraet nok det sidste, nogen
ville gætte på. Om ikke andet skete det, og
Bjarne Riboe gengældte japansk høflighed ved
at notere matchen, som parti for parti blev fragtet
ind til Mochy, som på et table-board underviste
de mange japanske tilskuere.
En utrolig disciplin og oplevelse at opleve dette
seriøse scenarie. Som et ekstra krydderi blev
Daisuke og jeg inviteret ind til gennemgang af de
sidste 2 partier, hvilket i sig selv var en voldsom
ære (har jeg nævnt det ord før?!).
Præmie-ceremonien forløb efter et stringent program og absolut uden problemer. Det interessante fænomen her er, at alle deltagere i løbet af
turneringen var til stede til at klappe af de
dygtige vindere. Der er meget stor respekt
omkring "ceremony", og det er ikke værdigt at gå
hjem før den sidste pokal og sponsorpræmie er
afleveret til rette ejer. At netop 2 af disse pokaler
skulle havne hos undertegnede, var et uventet
mirakel. 2-pladsen i Team Event udløste 4 x 1
flaske god sake til Team Gaijins medlemmer, og
50% chance for at vinde Opvisnings-matchen
udløste ligeledes en meget fin pokal, som rent
undtagelsesvist har fået lov at stå fremme. Det
var nok i et lettelsens øjeblik, hvor Maria var
lykkelig over, at det ikke var "vores" can-coolere,
jeg ville have ind på hylden…

Struktur/format: pas 2
■ At reservere 32 pladser til rebyes giver ikke
mening. Specielt hvis man ikke spiller ned til
f.eks. 32 spillere totalt og så ’shuffler’
spillerne, således at de nederste 2 sheets er
fyldt med ’tabere’.
■ 2 Consolation-turneringer….! Progressiv consolation er næste skridt i evolutionen.
■ Registrering er alt alt alt for høj. Jeg vil kalde
den grådig. Jeg spurgte til hvorfor, og svaret
var ærligt: "We need the money". Japanere
stiller normalt ikke spørgsmål.
Kunstnerisk indtr yk: pas 3
■ Forvirringen var total
■ Lokalerne var små, og mange mennesker forbruger hurtigt den gode luft
■ Behagelighedsbarometret var i top. Japanere
er fantastiske mennesker at være sammen
med.
■ Fedt at møde nye mennesker
Planlægning/forløb: pas 2
■ God turnering, hvis du er mester i Robinson.
Personligt var vi konstant sultne, hvilket med
garanti koster equity. Der var grænser for,
hvor mange kødpinde fra købmanden, man
kunne indtage med velbehag.

Ting du ikke
vidste om Japan:
■ Toilet-vandet står i skridt-højde
■ WC-papir er alle vegne "finger-tyndt".
Brug rigeligt ;-)
■ Der er ingen håndklæder på offentlige
toiletter. Det forventes du har dit eget med
■ Det er verdens høfligste folkefærd
■ Næsten ingen snakker engelsk
■ Der er ingen offentlige skraldespande
(pga terrorfrygt)
■ At tilbyde tips er en fornærmelse.
At modtage dem er fyrings-grund!

Svendborg Backgammon Klub
og DBgF præsenterer:

3. Svendborg
Juleturnering
onsdag den 28. december 2005
på Bowl Inn, Nyborgvej 4, Svendborg
H o v e d r æ k k e : Dobbelt/enkeltknockout indtil kvartfinalerne, med consolation.
Minimum kamplængde 7, alle er garanteret 3 kampe.
Bemærk: Deltagerbegrænsning på 64 - derefter lukkes for tilmelding.
E n t r e : kr. 200,-/reg. kr. 50,-/senreg. kr. 50,S t j e r n e r æ k k e : Dobbelt/enkeltknockout indtil finalen. Minimum
kamplængde 11, man kan stadig vinde turneringen efter
1. nederlag (undtagen i finalen).
Bemærk: Deltagerbegrænsning på 8 - derfter lukkes for tilmelding.
E n t r e : kr. 1000,-/reg. kr. 50,-/senreg kr. 50,R e g i s t r e r i n g : 10.30-11.00, turneringsstart ca. kl. 11.15
G e n e r e l t : Medlemsskab af DBgF påkrævet (kan tegnes på dagen)
Mad og drikke forefindes i rigelige mængder på spillestedet, og må derfor ikke medbringes.
Der vil løbende blive arrangeret Jackpots, Stoppots og andre sideevents.
Der er opdelt i ryger/ ikke-rygerlokaler.
Der er urpræference i stjernerækken, og fra kvartfinalen i hovedrækken.
Entréen går ubeskåret til præmier (9 præmietagere i hovedrækken og 2 i Stjernerækken).
Entre og registrering indbetales senest 15. december på kontonr. 0815 8155764598,
Svendborg Sparekasse, efter denne dato betales der senregistrering.
I n f o : For info om overnatning og andet, kontakt nedenstående:
Kenny Nissen, kennynissen@mail.dk, tlf. 20116201
Kaj Damgaard, 62229539
Jan Olsen, 62224854
Deltagerlister vil løbende blive opdateret på www.dbgf.dk under "indenlandske turneringer"
Vi ses!
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DM for Damer 2005

Lørdag d. 17. september på endnu en af de flotte
efterårsdage vi blev så forvent med i år, blev
Danmarksmesterskabet for Damer og Årets Tøsedreng
afviklet i Indre By Medborgerhus i København.

DM for Damer og
Årets Tøsedreng
Af Kim K. Jensen

Et udmærket spillested, som forbundet meget
gerne må benytte ved andre arrangementer. Ikke
mindst den centrale beliggenhed ganske tæt på
Nørreport giver pluspoint. Der ud over var der
en rimeligt veludstyret café med overkommelige
priser, bløde stole og aviser, som frit kunne
benyttes i diverse pauser.
Medbragt mad var der oven i købet ingen der
skævede til, så den lokale pizzamand fik også en
fin BG-omsætning.
Forud for turneringen havde d’herrer turneringsledere Taus Bøytler og Martin Foldager
kæmpet en hård kamp for at få deltagerne til at
forhåndstilmelde sig.("Jeg skal aldrig mere være
turneringsleder for en turnering uden senregistreringsgebyr!" citat TB). Personligt må jeg
indrømme, at jeg meget ofte ikke forhåndstilmelder mig, heller ikke selv om der er gebyr
for senregistrering. Jeg er klar over, at det giver
en stor usikkerhed hos turneringsarrangørerne,
og der er da også en og anden turnering gennem
årene, jeg havde planlagt at deltage i, som blev
aflyst på grund af manglende tilmelding. Den
eneste effektive løsning på problemet er, at man
ikke kan tilmelde sig en turnering efter sidste
tilmeldingsfrist, men det vil formentligt reducere
deltagerantallet betragteligt, så det er nok ikke
vejen frem.
Antallet af deltagere til Årets Tøsedreng er jo
begrænset til 32, så efterhånden som vi nærmede
os spilledagen indløb der dog en del tilmeldinger
– man skulle jo nødigt blive afvist i døren.
Summa summarum endte vi på cirka samme
deltagerantal som tidligere år: 28 Damer og 30
Tøsedrenge.
Formanden viste vejen
Taus’ veludviklede talegaver var dog lige ved at
forøge deltagerantallet ganske væsentligt:
Samtidig med vor turnering lagde Medborgerhuset også lokaler til et andet arrangement og

flere af deltagerne til dette fik forvildet sig ind i
vort lokale. Her blev de nye ansigter straks udsat
for en hvervekampagne, som kunne have sat en
stor stopklods i den påståede stagnation af dansk
BG. På trods af Taus’ insisteren valgte de forvildede mødedeltagere dog – nødtvungent er jeg
sikker på - at finde deres egne lokaler. Ingen slap
dog ud uden at blive gjort bekendt med
glæderne ved backgammon.
Om det var Taus’ performance eller blot almindelig venlighed, der senere på dagen fik disse
rare mennesker til at falbyde resterne af deres
frokostbuffet gratis til BG-spillerne, skal være
usagt, men en venlig tanke skal de i hvert fald
have med på vejen. Sjældent har jeg i øvrigt set
BG-spillere bevæge sig så hurtigt, jeg tror faktisk
at vor nye formand Steen Grønbech nåede at
fylde en tallerken på nogen lunde samme tid som
det tager for et sæt terninger at forlade koppen!
Nuvel, der blev jo også spillet en masse god
backgammon. Først skulle den sædvanlige kunstpause under lodtrækningen dog lige overstås.
Spændingen når turneringslederne begynder at
hviske sammen under lodtrækningsseancen
overgår enhver B-film: Hvem mangler i hatten?
Hvem er lagt i to gange? Vidste de ikke at Brian
er et drengenavn?
Denne gang havde man vist blot talt forkert, så
der kun var 28 Damer i stedet for de annoncerede 29. Ikke den store katastrofe, om end det
selvfølgelig altid er trist, når der er en dame for
lidt.
2002: et godt udgangspunkt
Det var første gang jeg deltog i denne turnering,
og på forhånd havde jeg da gjort mig nogle
tanker om, hvorvidt stemningen ville være
anderledes end til de sædvanlige turneringer,
hvor herrerne er i klart overtal. Konklusionen må
være, at det er den ikke. Tøsedrengsturneringen
er måske en smule mere afslappet end en normal
turnering, men mon ikke det hænger sammen
med, at indskuddet er relativt beskedent. Til
gengæld bliver der ikke taget let på muligheden
for at hjemtage DM-trofæet for Damer. Niveauet
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og bredden blandt de danske damer er efterhånden så stor, at der på forhånd ikke er nogen der
kan udpeges som klar favorit. Fra toppen af
dansk Dame-BG manglede vel kun Tanja Lewis
og Anne Dahlin og i deres fravær måtte de to
nye stjerneskud blandt damerne Pia Jeppesen og
Inge Christoffersen dog påtage sig en lille
favoritværdighed.
Lodtrækningen magede det således at de først
kunne mødes i semifinalen, og det lykkedes for
begge at kæmpe sig frem til denne. I den anden
lodtrækningshalvdel huserede Ann Maibritt
Ehlers. Ann Maibritt spiller ikke nær så meget
som de to førnævnte, men har til gengæld spillet
i mange år og klarer sig altid godt til Dame-DM,
bl.a. med en finaleplads (tabt) i 2000. Den sidste
semifinaledeltager blev Sabrina Pedersen, som
også er relativt ny i BG-sammenhæng. Hun
spiller en hel del, men dog heller ikke nær så
meget som Pia og Inge (men hvem gør egentligt
det!). Sjovt nok er både Pia, Inge og Sabrina indmeldt i forbundet i 2002, så kom ikke og sig, at
vi ikke er i stand til at finde nye talenter til dansk
backgammon!
Jeg kender desværre ikke yderligere fra kampen
mellem Ann Maibritt og Sabrina end at Sabrina
måtte bøje sig, men til gengæld er både kampen
mellem Pia og Inge og finalekampen blevet
noteret af bl.a. allestedsnærværende Kedde – tak
for det!
Hvad nu hvis?
Semifinalekampen mellem Pia og Inge blev
ganske velspillet. Begge spillede 6-7 i snowierate med en lille fordel til Pia. Hos begge var
behandlingen af dobbelterningen største
svaghed - isoleret set. Selv om brikflytningen hos
begge vurderes som bedre end doblingerne
akkumuleres fejlene fra brikflytningen dog som
sædvanligt til en større værdi totalt set. Jeg har
da også valgt en brikflytning fra kampen, som
kunne have medført et helt andet udfald.
Inge er bagud 8-10 til 13 og sidder lunt på
terningen:

2

Hvid skal spille 5-5?
Match til 13 Hvid 8
Sort 10
Pipcount:
Hvid 85
Sort 59
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Inge valgte at spille 18-8(2)
På trods af Pias stakke på 1-3 punktet med deraf
mistede pips er hun stadig ca. 57% favorit i løbespillet, så det er en temmelig stor fejl af Inge at
bryde kontakten på dette tidspunkt. Ifølge GNU
koster det ca. 5,6 % totalt på matchen i forhold
til rykket 18-3, 7-2.
Ud over muligheden for at få et afgørende skud,
er der nemlig også mulighed for at forbedre
løbepotentialet, hvis Pia bliver tvunget til at
sætte yderligere brikker op på 1,2 og 3 punktet.
Aktuelt slog Pia 66 og Inge 63 i de næste rul –
tjek lige stillingen efter de to rul, hvis der var
blevet spillet 18-3, 7-2!!
I bakspejlets klare lys bliver alting jo tydeligt,
men hvor kan man dog tit finde helt afgørende
enkeltsekvenser, som har næsten afgørende
betydning for udfaldet af hele kampe. Det er vel
derfor vort kære spil bærer betegnelsen "worlds
cruelest game" og derfor vi fascineres i den grad.

Ann Maibritt Ehlers
Danmarksmester
for damer 2005.

Pia Jeppesen
Sølvvinder med stoisk ro.

Date på pils
Finalekampen blev af lidt jævnere kvalitet, men
ingen skal dog beskylde damerne for at kede
tilskuerne, selvom der havde indsneget sig en vis
naturlig træthed hos begge parter – endagsturneringer er hårde.
Igen spillede Pia lidt bedre, men Ann Maibritt
blev ikke i tilstrækkelig grad straffet for sin lidt
friske dobletaktik. Måske var hun lidt presset af,
at der sad en og ventede?! Befriende i øvrigt for
en gangs skyld at se en ung mand kede sig over
en stille pilsner, imens han venter på at daten
bliver færdig med at vinde DM, i et spil som han
tilsyneladende ikke forstod en brik af!
Også i denne kamp har jeg fundet en 55 som
volder problemer – det er meget godt med de
dobbelslag, men de skal jo også spilles rigtigt:

...fortsættes på næste side
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DM for Damer 2005 + Årets Tøsedreng

64

Sort skal spille 5-5?
Match til 15 Hvid 7
Pipcount:
Hvid 145

Sort 6
Sort 136

Pia har valget mellem 8-3(2)*, 7-2(2) og 13-3(2)*
og vælger her det næstbedste ryk.
Primen ser jo utroligt fristende ud, men den er
blot et blålys. Uden en øjeblikkelig sekser bliver
den brudt med det samme og selvom Ann
Maibritt skulle komme ind med det samme,
betyder det ikke noget, da hendes timing er klart
bedre end Pias. Med 8-3(2)*, 7-2(2) vindes
måske lige den timing, der skal til, for at få listet
de to brikker ud. Ifølge GNU koster det forkerte
ryk 0,2 i equity svarende til ca. 1% totalt på
matchen.

Faaborg Backgammon Klub
og

arrangerer

Fyens Åbne
doublemesterskaber
Lørdag d. 11. februar 2006 på
Sted
Format
Added
Pris
Bank

Program

Det gamle Bibliotek, Grønnegade 44, 5600 Faaborg
6 runders monrad
1000 kr.
Deltagelse pr.person : 300,- Reg/Senreg. 50/75
Der skal indbetales senest 01.02.06 for at undgå senreg. gebyr
Der kan indbetales på : 7059 0147719, SYDBANK
HUSK at opgive navn/DBgF-nummer på indbetalingen
Registrering
Turneringsstart

kl. 11.00-11.45
Kl. 12.00

Medlemsskab af DBgF er nødvendig. Der kan købes mad og drikkevarer, slik og cigaretter. Der vil være ryger og ikkeryger lokaler.
Kontakt

og forhåndstilmelding til:
Michael Søgaard tlf. 41113810
Email :seayard@mail1.stofanet.dk

Senere fik Ann Maibritt sendt en veltimet
dobling af sted lige midt i et snævert
doblingsvindue og vandt på lettere okkult vis en
nydelig gammon. Men det er en helt anden historie.
De næste to partier vandt Pia på uddoblinger i
relativt udramatiske stillinger.
Ved stillingen 11-8 (til 15) valgte Ann Maibritt så
at sende en noget tidlig dobling af sted, men den
efterfølgende blitz kørte som den skulle:
Gammon, sæt og match!
Forsamlingen kunne derefter ønske Ann Maibritt
fortjent tillykke med den DM-titel hun igennem
flere år har bejlet kraftigt til. Pia tog nederlaget
med stoisk ro, og det kan hun også roligt, jeg er
sikker på, at der venter masser af flotte resultater
forude.

Trods alt lidt mandfolk i Mik
Tøsedrengenes turnering bar i høj grad præg af
rullekonger. Sidste års vinder Mik, fejede, på sin
vej til finalen, al modstand til side med det bedste våben af alle: Rul hvad du har brug for og
overlad brokken til modstanderen. Blot for i
finalen at blive slået med sit eget våben af Lars
Nielsen. Det holder heller ikke med den samme
Tøsedreng to år i træk!
Og du har ret: Lars er den samme Lars som sammen med Lars på okkult vis indhentede Anita og
Tommy på målstregen ved DM i doubles.
Det forlyder i øvrigt at Lars ved hjælp af gavmild
uddeling af pilsnere hurtigt fik forliget sig med
den talstærke forsamling af Gamser. Efter
sigende havde visse personager en hyggelig tur i
byen, men det er jo kun rygter og gætterier!
Alt i alt i rigtig fin dag,
som på forbilledlig vis blev styret af Taus og
Martin, som – heldigvis – ikke havde meget at
lave i den hyggelige stemning.

Inviterer til

3. Begynder DM
Er du ny spiller i Dansk Backgammon Forbund, har vi igen i år et spændende
tilbud. Er du - som så mange andre - ved at blive bidt af det spændende
tankesportsspil, og kunne du tænke dig at prøve kræfter med en række
andre nybegyndere i spillet, så kom og oplev opfølgningen på sidste års
kæmpesucces. Mød op og deltag i 3. Begynder DM i backgammon.
Kom og oplev stemningen ved en større turnering. Få en god introduktion
til turneringsmiljøet indenfor dansk backgammon. Få styr på grundbegreber og taktik i begynder-seminaret afholdt af en kendt ekspert (navn
offentliggøres senere), inden turneringen starter. Tag chancen for at blive
den nye Danmarksmester i backgammon for begyndere.
Hvem ved - måske bliver du så fanget af stemningen og spillet, at du også
får lyst til at deltage i begynderrækken ved Nordic Open i de efterfølgende
påskedage.

Format: Puljer á 4 spillere, hvor vinderen går videre i hovedturneringen, nummer 2
spiller i consolation (trøste-) turneringen og nummer 3 og 4 spiller Last
Chance (sidste chance).
Tid: Torsdag d. 13/4 kl. 12.00, registrering fra kl. 10.30,
begynderseminar kl. 11.00, præmieoverrækkelse ca. kl. 22.30
Sted: Hotel & Casino Marienlyst, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør
Præmier: Hele indskuddet til turneringen vil indgå i præmierne. Derudover vil der
indgå præmier sponsoreret fra DBgF's butik.
Pris: Deltagelse koster et indskud på kr. 50,- + 25 kr. i registrering
Krav for deltagelse: Medlem af DBgF med indmeldelse efter 1. januar 2005. Hvis du ikke er
medlem af DBgF (og ikke har været det før), kan du melde dig ind for
resten af 2006 for kun 100,-. Man kan også deltage, hvis man har været
medlem længere end ovenstående, men har færre end 100 TMP.
Spørgsmål: Kan rettes til DBgF's kontor på 33 36 36 01 eller info@dbgf.dk
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Af Paul Weaver
(oversat af Taus Bøytler)

6-5 QUIZ

Tricky Checker plays with 65

Jeg udfordrer læseren til at løse følgende opgaver. Forestil dig, det er money game, at der spilles med
Jacoby (ingen gammon uden en dobling) og at dobbeltterningen er i midten, bortset fra i position 9, hvor
hvid ejer den. En korrekt svarprocent på over halvdelen er fantastisk og imponerende.
2

64

64

Pipcount Hvid 147 Sort 151

Pipcount Hvid 158 Sort 144

Pipcount Hvid 145 Sort 150

POS 1:

POS 5:

POS 9:

64

64

64

Pipcount Hvid 163 Sort 157

Pipcount Hvid 160 Sort 147

Pipcount Hvid 163 Sort 141

POS 2:

POS 6:

POS 10:

64

64

64

Pipcount Hvid 163 Sort 139

Pipcount Hvid 157 Sort 139

Pipcount Hvid 157 Sort 150

POS 3:

POS 7:

POS 11:

64

64

64

Pipcount Hvid 152 Sort 148

Pipcount Hvid 156 Sort 134

Pipcount Hvid 156 Sort 157

POS 4:

POS 8:

POS 12:

Danskere i Paris
Den sidste uge i oktober var vi nogle danskere,
der valgte at tage til Paris for at deltage i den
tredje udgave af Enghien-les-Bains Backgammon
Open samt første udgave af European Backgammon Doubles Championship. Den idé var vi
ikke de eneste der havde fået, da vi blev gjort
følge af hele 16 danskere. Overtegnede valgte at
indlogere os på det glimrende Hotel Du Lac,
som med lidt god vilje lå et stenkast fra spillestedet. Turneringen foregik i en lille hyggelig
forstad til Paris med liv i gaderne og gode indkøbsmuligheder. Allerede ved ankomsten var
der god equity, idet hotellet generøst havde valgt
at belønne alle overnattende gammonspillere
med en flaske champagne, som stod klar på
værelset. Rammerne var således perfekte til en
uges backgammon.
Som optakt til selve turneringen havde turneringsledelsen i år valgt at afholde det første officielle mesterskab i consultation doubles. Her
deltog 4 danske par i det 32 par store felt
(Valeur/Foldager, Holm/Bønding, Trabolt/Hasseriis
samt Sander/Gwinner) desværre uden nævneværdige resultater. Prisen for at deltage i denne
turnering var 1500 E, og med 500 E added pr par
var der god value til de 2 par der nåede finalen.
Det blev de rutinerede amerikanere Markowitz
og Mortuk der trak sig sejrrigt ud af denne mod
de to portugisere Figuereido og Salema.
Turneringen havde i år hele 50.000 euro added,
hvilket specielt i championship-rækken tiltrak et
skrapt felt. Heller ikke her gjorde danskerne sig
gældende.
Det bedste resultat – set med danske øjne – må
være stortalentet Jonas Nielsen fra Hatten, der
nappede consolation i advanced-rækken. Jonas
var således den hest der klarede sig bedst. Før
turneringsstart havde de fire danskere der
stillede op i advanced således aftalt at have 10%
på hinanden. Det virkede umiddelbart som en
knaldgod idé – indtil det viste sig, at kun én af de
fire var i stand til at klare første runde – for så at
falde af i anden...
Vi fik desværre ikke skrevet så mange stillinger
ned under turneringen, så i stedet for at besvære
den kræsne læser med equity-beregninger og
propper, vil vi i stedet nævne nogle af de
sjove/lirede historier, som altid opstår under
disse turneringer.
Her kan blandt andet nævnes super-renserne
Bredahl og Grønbech som med part på hinanden, tog alt og alle ned i jackpots. 9 ud af 10
finalesejre blev således til. At Grønbech samme
aften valgte at falde af i en topsyg variant af høj
terning, og derved tabe en ikke ubetragtelig del
af sin præmiesum til Bredahl er en helt anden
historie. Det skal også nævnes at Falafel en aften
var kåd nok til at give odds 50 på at Frankrig vil
vinde vm i fodbold. Et par danskere greb lynhur-
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3rd
Enghien-les-Bains
Backgammon Open
tigt til lommerne, hvorefter Falafel forståeligt nok
indstillede alt spil på dette små-friske bet.
I blitz-turneringen, som havde 128 entries, var
der én mand der trak godt fra, idet Hamza Nar
fra Tyrkiet var så skrap at han mødte sig selv i
finalen. Han valgte at splitte denne mod at få
part på sig selv…
Afslutningen på turneringen forløb med en formidabel galla-buffet med tilhørende champagne
ad libitum. En af denne artikels forfattere blev så
vild med en af de tilhørende desserter, at han
indtog hele 18 af slagsen. Derefter gik turen på
casino - i øvrigt af ren daglig rutine, da vi hver
dag havde en værdikupon på 20 euro til casinobaren (hvem sagde equity-knepperi?). Her blev
den sidste brok brændt af på black-jack bordet
og flere af os faldt på sygeligste vis af på de
enarmede…
Da casinoet lukkede var der dømt champagneparty i lobbyen på hotellet, hvilket ikke gik stille
af sig. Da stort set alle endnu havde den sponsorerede flaske stående på værelset sprang propperne hurtigere end man kan nå at råbe "Svans!"
efter en veltimet 1 6 fra baren.
Dagen efter valgte nogle af os at tage ind til
Paris, for at se (og smage) på nogle af de
seværdigheder som byen har at byde på.
På trods af de magre danske resultater var det en
utrolig hyggelig turnering, der sagtens kan anbefales. Den energiske Shiva sørgede for en
velarrangeret turnering, og generelt forløb
turneringen gnidningsfrit. Det skal nævnes at
denne havde valgt at alliere sig med et par meget
kompetente medhjælpere, som bl.a. inkluderer
vores egen Inge Christoffersen, som gjorde et
godt stykke arbejde (i øvrigt tak for lån af dine
terninger – de var gode!).
Vi takker for en god turnering og håber på stærkt
dansk fremmøde igen til næste år.

Af Thomas Hansen &
Jakob Andersen
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DM 2005

Danmarksmesterskabet i backgammon 2005
blev alt i alt en fornøjelse for de fleste, og endnu
engang var det i sidste ende en overraskelse,

64

der løb med den prestigefyldte titel.

Hvid skal spille 6-2
– Hvad gør sort efterfølgende?
Match til 13 Hvid 11
Sort 9
Pipcount:
Hvid 30
Sort 118

Masser af Fun
i Golfcentret
Af Peter Lego Fursund

Det individuelle DM var i år henlagt til powershoppernes paradis. Selveste ’Fields’ som måske
er landets største indkøbscenter fik lov at danne
rammen, da Danmarks allerskrappeste skulle
kåres. Det var en rigtig god idé. For det første er
det for rigtig mange tiltrækkende, at turneringen
foregår i Københavns-området – for det andet
viste det sig, at Fungolf-centret på Fields´ øverste
etage var et særdeles udmærket sted at afholde
en større backgammon-event. Pladsforholdene
var gode med plads til både skakur og pointtavle, forplejningen var god (om end en smule
dyr), og for det ikke skulle være løgn kunne man
følge nogle af topkampene direkte på storskærm.
Samlet set noget helt andet end at sidde i en
gymnastiksal i Solrød.
Oven i hatten havde værterne sponsoreret en
gratis turnering om søndagen. Initiativet var helt
sikkert velment, men det fik dog den utilsigtede
sidepointe, at DM´s consolation mildt sagt blev
noget udvandet. Havde man om lørdagen kæmpet sig blandt de sidste 32 i consen (og altså
kvalificeret sig til søndag) skulle man ryge hurtigt
ud for at nå at deltage i ’Fungolf-turneringen’,
hvor der også var ca. 32 deltagere og lige så
store præmier. Det er ikke svært at forestille sig
en lidt bitter ottendedels- eller kvartfinalist fra
consen, der efter mange vunde kampe måtte se
sig straffet for sin delvise succes med ikke at få
lov at deltage i den sponsorerede turnering.
Man oplevede også sjove mærkværdigheder af
mere gammonmæssig art. F.eks. trak Hans
Kristian Mathiesen mig på et tidspunkt til side,
for at vise mig følgende lumske stilling fra hans
førsterundekamp mod Hans Martens:

Det er langtfra alle danske topspillere, der vurderer denne stilling til det korrekte no
dobbel/take, men det er nu heller ikke pointen.
Det lettere sindssyge var, at allerede i
Mathiesens næste kamp kom han ud for en fuldstændig identisk stilling!! – denne gang sad han
på den anden side. Uanset hvad lykkedes det
naturligvis for den integrerede århusianer at tabe
på begge sider, og dermed fik en af forhåndsfavoritterne et tidligt exit. Under turneringen lage
man i øvrigt mærke til at udenlandsdanskeren
Rasmus G. Hansen var rejst fra det fjerne nord
for at være med. Ralle gjorde det godt med en
finaleplads i consen til følge, men som han selv
sagde, var det store formål at spille sig på ranglistens top 20, så han kan fortælle alle, der
gider høre på det, at han nu er på toppen af ranglisten i både Norge og Danmark. Det lykkedes,
men gudskelov er han rejst tilbage til fjeldene, så
vi andre slipper for opmeldingerne…
En spiller, der ikke kunne kategoriseres blandt
forhåndsfavoritterne er det nye stjerneskud,
Thomas Hansen. Den unge Thomas er en relativ
ny spiller med kun godt 100 turneringskampe på
samvittigheden, hvoraf langt de fleste er vundet.
Til daglig gemmer han sig lidt på Hattens 2. hold
i 3. division, hvor han dog med en fin score er
en væsentlig årsag, at holdet topper rækken. Før
DM havde han vundet hele 10 turneringskampe
i træk – alligevel var det en klar overraskelse at
det lykkedes talentet at gå hele vejen og snuppe
guldet foran alle favoritterne. Og det var ellers
ikke fordi han havde en let lodtrækning –
Thomas snuppede en del flotte skalpe undervejs. Selv siger han om den uventede triumf:
Årets Danmarksmesterskab var på alle måder en
stor oplevelse for mig. Det var første gang jeg
skulle deltage i stævnet, da kvalifikationen
glippede for mig sidste år. I år var jeg så forhåndsudtaget – på absolut yderste mandat, idet jeg
var nummer 64 ud af de 64 forhåndskvalificerede. Udover dette følte jeg at jeg havde en
lille hjemmebanefordel, idet spillestedet Fields

DM 2005
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En mand – en pokal og et
meget stort smil!

ligger et par minutters metrokørsel fra min bopæl
på Amager.
Lodtrækningen formede sig således, at jeg i
første runde skulle møde Lars P. Jensen. Efter en
lidt nervøs start, fik jeg med hjælp fra
terningerne bragt mig afgørende foran, og
snuppede derefter sejren. Anden runde bød på
den forsvarende mester fra sidste år, Peter Friis
Jensen. Opgøret mod Peter blev en uhyre tæt og
spændende kamp, hvor vi pointmæssigt fulgtes
ad, hvorefter jeg slutteligt trak mig sejrrigt ud af
dmp´en. Efter denne sejr var jeg flyvende.
Succeskriteriet var opnået, og jeg var samtidig
tilfreds med mit eget spil. Lange og tætte kampe
skulle visse sig at blive symptomatisk for mit
DM, idet tredjerundeopgøret mod Christian
Skjæran også endte i dmp. Her trak jeg det længste strå, efter at have givet skud i bearoff.
Christian misser i sidste rul det afgørende passlag, og jeg er videre til fjerde runde. Her mødte
jeg Seong Lee i hvad der igen skulle vise sig at
blive en tæt match. Nerverne begyndte at melde
sig mod slutningen af kampen, og blandt andet
vælger jeg på et tidspunkt unødvendigt at give
kvadrupel-skud i stedet for dobbelt-skud mod
Seongs bagspil. I mangler to mangler fire i min
favør sender Seong korrekt en tidlig dobling af
sted, og efter et par skæve rul og syge sekvenser
kan jeg trække mig sejrrigt ud af opgøret. Efter
denne sejr var jeg lykkelig, da en plads i sidste
otte umiddelbart virkede lidt utopisk før turneringen. Jeg havde inden turneringen lavet et
såkaldt western-bet med min ven Jakob
Andersen. Formatet går ud på at taberen skal
diske op med en fadøl pr. runde vinderen når
længere end én selv. Dette bet har nok en del af
skylden, for at jeg var nået så langt, da jeg absolut ikke har i sinde at betale flere øl til Jakob end
højst nødvendigt. Han havde åbenbart fået
samme idé, da han ligeledes havde spillet sig i
sidste 8. Søndagens kvartfinaleopgør skulle stå
mod Asger Kjeldsen. Asger er en meget stærk
spiller, og udførte alle sine beslutninger hurtigt
og selvsikkert. Jeg havde før denne turnering kun
spillet én match med ur før, hvilket resulterede i
et halsbrækkende tidsforbrug fra min side. Asger
spillede bedst i denne match, men da jeg producerede et utal af jokers (bla. en virkelig
ulækker 6 1 fra baren), måtte han til sidst
strække våben. I mellemtiden havde Steen

Grønbech elimineret Jakob Andersen i et tæt
opgør, hvor Jakob efter at have været stor favorit
måtte se sig slået. Øl-bettet var hermed hjemme.
Nu gjaldt det semifinalen…
Steen startede i denne match som lyn og torden,
og bragte sig hurtigt foran 9-2 til 17. Her havde
jeg brug for en pause, da jeg var ved at blive kørt
helt over (var i øvrigt også bagud på klokken). I
spillet efter pausen dobler jeg tidligt, og efter et
par naturlige sekvenser står jeg til at vinde gammon. Jeg ruller imidlertid en skidt pas 3 som
efterlader skud til Steens veltimede acepointgame. Han rammer og står til at samle en
ekstra mand op. En ikke ubetydelig blunder fra
Steens side gør dog at dette mislykkedes, og jeg
kæmper mig langsomt tilbage i kampen. Steen
kom sig efter eget udsagn aldrig over denne
overseelse, og jeg ender med at vinde endnu et
tæt opgør. I øvrigt var det positivt at se en
etableret topspiller som Steen sidde og notere
stillinger jævnligt. Det vidner om seriøsitet, samt
en vilje til konstant at forbedre sit spil.
At jeg skulle finde mig selv i en DM-finale gik
langt over min forstand. Jeg nåede dog knap at
nyde min semifinale-sejr, da vi pga. tidspres
(måske forårsaget af mit store tidsforbrug?) var
nødt til at gå i gang næsten med det samme. Det
gjorde desværre også at matchlængden blev
reduceret fra 19 til 17. Finalen skulle stå mod
Danmarksmesteren fra 1999, Brian Ullitz.
Rent spillemæssigt var finalen sikkert ikke den
store oplevelse, men efter hvad jeg kunne forstå
på de tilstødende tilskuere, blev dette klart opvejet af spænding og intensitet. Mentalt var kampen klart den hårdeste jeg har oplevet i min korte
gammon-karriere. Brian og jeg havde skiftevis
hinanden "helt nede i sækken", men med god
brug af jokers fra begges side, blev kampen og
dermed spændingen holdt i live.
Fortsættes næste side...
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> Kr. 60.000 added <
Torsdag den 16. til søndag den 19. februar 2006
Championship Division
Advanced Division
Amateur Division
Grandma Division

Entré

Registrering

4500 dkk
1425 dkk
375 dkk
150 dkk

900 dkk *
675 dkk *
525 dkk *
110 dkk *

#
#
#
#

* Forhåndsregistrering på www.scandinavianchallenge.com. Senregistrering ved turneringsstart koster 75 kr.
# Registrering inkluderer deltagelse i den unikke MSC-gallamiddag.

Vigtigste programpunkter
Løbende Quarter entries åbnes
2000 kr poker kickoff
Registrering slutter
Registrering slutter (Grandma Div)
BG Superjackpot (2000 kr)
Gallamiddag m. præmieceremoni

Torsdag 16:30
Torsdag 17:00
Fredag 11:30
Lørdag 12:00
Lørdag 20:00
Søndag 18:00

Fe at u r e s
• Gallamiddag inkluderet i registreringen
• Løbende pokerturneringer på casinoet
• Consultation Doubles turnering
• Masser af stoppots/jackpots
• Gratis adgang til Casino Munkebjerg

S pi l l e st e d
Munkebjerg Hotel / Casino Munkebjerg
Munkebjergvej 125 · 7100 Vejle
Booking: www.munkebjerg.dk eller 76 42 85 00
Nævn bookingnummer 85536

C r a z y b ac k g a m m o n r o o m r at e s
Standard dobbeltværelse
kr. 1175*
Standard enkeltværelse
kr. 925*
* inkl. morgenmad og udsøgt aftenbuffet!
Se yderligere detaljer og turneringsbetingelser på

www.scandinavianchallenge.com
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GAMMON 103

2

2

Sort skal spille 4-3
Match til 17
Hvid 11 Sort 11
Pipcount:
Hvid 111 Sort 108

Formanden skal spille 6-2?
Match til 15 Hvid 9
Sort 2
Pipcount:
Hvid 123
Sort 34

Et meget godt eksempel på de store sving, som matchen
bød på, opstod i 12. spil ved scoren 11-11 til 17. Jeg har
doblet tidligt, og føler mig godt inde. Jeg ruller 4-3 (9/2*),
og Brian følger op med pas 1, som både hitter og lukker
(bar/23* 8/6). Jeg danser det bedste jeg har lært, Brian
hopper ud over primen, og pludselig er stillingen blevet for
god til at redouble for Brian. Jeg redder med det yderste af
neglene gammon, og får langsomt kæmpet mig tilbage i
matchen.

Thomas’ præstation var uden tvivl ypperlig, men
han fik dog også uventet hjælp undervejs. Med
mine egne øjne så jeg den ellers topskrappe og
gennemrutinerede Steen Grønbech simpelthen
overse, at han kunne slå en afgørende brik i
direkte skud på baren i en kritisk situation. Alle
ugler troede det var løgn, da Steen fra sit bagspil
af uforklarlige årsager ikke valgte at hitte med en
simpel 2’er.
Overseelsen kostede et lille hyggesving på fire
points, og man kan forstå at Thomas følte sig lettet, da han senere vandt en i øvrigt tæt og velspillet semifinale.
Skal man sige noget dårligt om turneringen må
det være at præmierne simpelthen er for små i
en så vigtig turnering. Samlet var der kun små
200 spillere, der havde tilmeldt sig DM, hvilket
jo kun er hver sjette medlem. Jeg tror, at
præmierne skal være større – især hvis man skal
tiltrække flere af de rigtig skrappe danske
spillere. Al den tid jeg har spillet (ca. 12 år) har
det kostet netop 160,- at deltage i DM. Alene
inflationen i sig selv burde skrige på en mindre
forhøjelse. Hvis man regner med 200 deltagere
ville en forhøjelse på en flad 50´er betyde hele
10.000 mere i præmiepuljen. Så er der ligesom
lidt mere at skyde efter, når man nu, som DM
lægger op til, skal bruge hele sin weekend på
turneringen….
Men samlet set var turneringen et klart bevis på,
at dansk backgammon stadig lever og har det
godt. Derudover skal bestyrelsen roses for at
have arrangeret omgivelser, der uden tvivl var et
Danmarksmesterskab værdigt. Holder man fast i
Golfcentret, forhøjer man præmierne en smule,
så ser jeg ingen grund til at det ikke skulle blive
et tilløbsstykke, når Thomas Hansen i 2006 skal
forsvare sin titel.

I kampens næstsidste spil (oppe 14-15 til 17)
ruller jeg således en vital pas toer, som lige
nøjagtigt redder gammon. Jeg havde været stor
favorit til at vinde dette spil, så mine i forvejen
flossede nerver, blev ikke just mindre. Samtidig
havde Brian på dette tidspunkt godt og vel et
kvarter mere på klokken, og var dermed rigtig
godt inde. Crawford-spillet skulle vise sig at blive
noget af en gyser. Efter en vellykket blitz bliver
Brian favorit, men et par gode rul fra min side,
vender spillet til min fordel. Jeg ender med at
spille hårdt på gammon, hvilket til min store forbløffelse lykkedes, da jeg så endnu en pas to trille
ud af bægeret. Jeg kunne dårligt tro mine egne
øjne, og kvitterede efter sigende med at sende
bægeret på en mindre flyvetur. Euforien var total,
og der blev gavmildt delt ud af high-fives til højre
og venstre. Aftenen blev sluttet af med en "lille"
bytur, som reglerne vel foreskriver. Tak til de tilstedeværende for god opbakning, og tak til Brian
Ullitz for en tæt og spændende match.
Slutteligt også en stor tak til arrangørerne for en
god turnering. Jeg glæder mig allerede til at
forsvare min titel næste år.

En glad mester (i midten) var helt oppe at ringe efter den
overraskende titel. Her omgivet af venner og fadøl.
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En beretning, der indeholder sure taxachauffører,
glade mavedansere, auberginesalat, et rul af Ruder
Konge, røget ål og en s-s-spændende consfinale

Hitting Back Open 1.0 yes Sir!
Af Taus Bøytler

Så havde hun alligevel ret, Promille. Bilfri lørdag
omfattede også Klareboderne, gaden hvor vores
lille hyggelige forbunds kontor ligger. Min
letsindige planlægning havde bragt os i en temmelig presset situation, da vi blot havde en time
til at fragte et udvalg af butikken fra kontoret ud
til Den Iranske Forenings Restaurant i blågårdsgade på Nørrebro. Heldigvis havde jeg taget en
kuffert med, ud over den jeg har altid har på mig.
Den blev pakket til bristepunktet, samtidig med
at Promille med en kvindes smidighed fik placeret et ikke uimponerende antal spil på sine
fremstrakte arme. I rask svedfremkaldende trav
fik vi bevæget os ned på hjørnet af Prinsessegade
og Gothersgade, hvor jeg fluks greb min mobil
og ringede til den første den bedste taxacentral.
"Goddag, jeg vil gerne bestille en taxa til hjørnet
af Prinsessegade og Gothersgade", bjæffede jeg i
den naive tro, at det var en besked gutten i den
anden ende af røret kunne arbejde videre med.
"Jeg kan ikke love noget, men du får en
chancekørsel, der kommer måske en vogn
indenfor ti til 15 minutter", lød svaret. "Øh, jeg
skal ikke have en chancekørsel, kan du ikke bare
sende en taxa", mumlede jeg lettere forvirret.
"Jeg kan ikke sende en taxa til dig, hvis ikke du
oplyser en adresse", lød det fra bureaukraten
inde på centralen. Mit blik sonderede terrænet
for oplysninger. "Godt, så send en vogn til
Gothersgade 55, navnet er Bøytler, B-ø-y-t-l-e-r",
sagde jeg, og det aftalte vi så. Der ville gå ca. ti
minutter.

Promilles n ye navn
Tiden gik. Måske ikke alle ti minutter, men i
hvert fald de fleste af dem. Promille og jeg blev
enige om, at stoppe den første taxa, der måtte
komme forbi. Vi var endda så snedige, at vi stod
på den modsatte side af gaden i forhold til nummer 55, så ingen ville kunne regne ud, at det var
os, der havde bestilt en bil. Vel? En taxa kom
forbi, og mens vi var ved at pakke den med kufferten og alle spillene, parkerede den bestilte
taxa foran nummer 55. Chaufføren, en småbuttet

type fra de varme lande, kom hen og spurgte
mig, om jeg var Bøytler. "Nej, navnet er
Nielsen", sagde jeg med den største selvfølgelighed. Hans mistroiske blik viste med al tydelighed, at han ikke tog mit udsagn for gode varer,
men han sagde ikke noget. "Nå, skal vi køre,
Nielsen", lo Promille og satte sig ind i taxaen. Da
vi var ved at krydse Dronning Louises Bro
ringede min telefon. "Hallo, er det Bøytler. Du
har bestilt en taxa, hva"?", lød det surt fra den
anden ende af røret. "Ja, goddag det er Bøytler,
jeg har ikke bestilt en taxa, det må være en misforståelse", sagde jeg, mens min næse voksede et
par centimeter. "Jeg står foran Gothersgade 55,
du har bestilt taxa", forsøgte han bittert. "Jeg har
ikke bestilt en taxa, jeg er ude at køre med min
kone, det må være en misforståelse". Ordene
blev leveret med stoisk ro. Endnu et par udvekslinger af ord fandt sted, inden jeg måtte forklare
chaufføren i den taxa, jeg rent faktisk befandt
mig i, at sådan plejede jeg bestemt ikke at opføre
mig normalt, men jeg havde ret travlt, bla bla
bla. Han kiggede på mig med et mystisk blik,
mens Fru Nielsen på bagsædet ikke kunne holde
et mindre latterudbrud tilbage.

Jeg vil ha´en blå ballon...
Fadøl, balloner og friskt spil
Endelig fremme. Sagen var den, at jeg var blevet
hyret til at være spillende turneringsleder til
Hitting Backs årlige turnering. Klubben, der
består af spillere, der har mødt hinanden gen-
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Rygterne siger, at damen til højre hedder Rikke
Pedersen. På billedet er hun ved at spille backgammon.

Tom Christensen, fra Hitting Back II, koncentrerer sig om
spillet, mens hans modstander sniksnakker med en ugle.

nem hyggelige gammondyster på TV2´s server,
har på ganske få år fået 26 medlemmer, og har i
den igangværende holdturnering ikke færre end
tre hold tilmeldt. Ganske imponerende. Klubben
har hjemmebane på Den Iranske Forenings
Restaurant, et hyggelig sted, der senere på aftenen ligeledes udgjorde rammen for lidt af en
spillerfest. Allerede da Promille og jeg ankom
ved 11-tiden var der godt gang i både fadøl og
balloner. Det tegnede til at blive et godt arrangement. Efter en forbilledlig arbejdsindsats fik
Promille fri, da aftalen var, at butikken først
skulle åbne klokken 15.
Lodtrækningen var allerede foretaget, så jeg
skulle blot lægge consen, og så var vi i gang.
Feltet bestod af 25 deltagere, hvor af flere
spillede deres første turnering i DBgF-regi. Ud
over undertegnet var den lokale Bo Bennekou
også spillende turneringsleder. De første tre runder blev spillet til ni point. En cola blev indtaget
i rekordtempo, og så var jeg ellers klar til mit
eget førsterundeopgør mod svenske Glenn Hjärt.
Jeg var hårdt presset, men så kiggede den
tidligere verdensmester Peter Hallberg forbi, og
så begynde den helt naturlige udvikling endelig
at falde ud til min fordel. I næste runde ventede
Jette Rosenquist, der, ligesom min tidligere modstander, spillede sin første turnering. I en tid hvor
der tales meget om, at alle folk efterhånden
spiller ligesom snowie, var det et yderst positivt
indslag at møde en spille, der spillede sit eget
friske spil. Om der blev givet frivilligt dobbeltskud, betød ikke så meget i Jettes univers, bare
det høje tempo blev holdt. Og det gjorde det. På
trods af Jettes super friske spillestil lykkedes det
mig alligevel at avancere til kvartfinalen. Der
ventede Helle Rasmussen, der til dagligt spiller
for Mokken. Vinderen af vores opgør skulle
spille mod vinderen af opgøret mellem altid
optimistiske Kevin Arnold og Leif Rasmussen.
Kevin er lidt af en festbombe, hvorfor det ikke
kan overraske noget, at han er skiftet til Hitting
Back. Leif spiller, ligesom Helle, for Mokken.

Et talent folder sig ud
I den tredje kvartfinale var der tale om et ægte
Hitting Back-opgør. Birgit Jørgensen skulle dyste
mod Morten S. Andersen. Vinderen af den kamp
skulle i semifinalen spille mod vinderen af Vinni
Gertsen og Philip Julien. Vinni spiller for
Københavns Backgammon Klubs talenthold og
har været medlem af forbundet fra før Ruder
Konge rullede sin første et-sekser fra baren.
Philip, derimod, er ganske ny i DBgF-regi (har
kun været medlem siden oktober i år) og var derfor ikke levnet mange chancer mod den garvede
veteran.
Efter at have indtaget en iransk portion frokost,
der så lidt farlig ud, men viste sig at være
udmærket fik Bo og jeg sat den sideløbende
hyggeturnering i gang ved 15-tiden. Modsat
Hitting Back Open 1.0 var det ikke påkrævet, at
deltagerne i hyggeturneringen var medlemmer af
forbundet. Det kostede ikke noget at deltage. Til
gengæld var der en flot gevinst til vinderen: et
aluminiumsspil til en værdi af 475 kroner, sponsoreret af forbundet. Formatet var cup uden
cons, og i hver runde blev der spillet bedste af
tre spil uden den der terning med de høje tal,
som de fleste alligevel ikke kendte. Efter de klassiske spørgsmål som "spiller vi med loft" og "er
der tvungen udtagning" var blevet besvaret, blev
første runde sat i gang. 28 spillere deltog.

Gul førertrøje ikke nok
I hovedrækkens første kvartfinale iførte Kevin
Arnold sig hurtigt den gule førertrøje mod Leif
Rasmussen. Leif valgte dog ganske snedigt at
satse på den grønprikkede pointtrøje, og nåede
derfor de 9 point før sin modstander. I min egen
kvartfinale var jeg faktisk tæt på at få sejren i hus,
men så skete der alle mulige top syge ting, så det
i stedet blev Helle Rasmussen, der kvalificerede
sig til semifinalen. Morten S. Andersen slog Birgit
Jørgensen i den tredje kvartfinale, mens
gammonveteranen Vinni Gertsen i den fjerde og
sidste kvartfinale trak det længste strå mod Philip
Julien. Det betød, at Morten S. Andersen var den
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ALLIMAC
BACK CUP
2006
Lørdag d. 11. februar 2006 . Hatten Bar
Hegningen 18 . 2300 København S.
Entre
Registrering

850 kr.
150 kr.

I registreringen er inkluderet aftensmad
i form af en varm buffet.
Alle er velkomne på dagen eller til afterparty også selvom du
ikke er med i hovedturneringen. Der vil hele dagen være
nye fordelagtige tilbud i baren, ligesom der vil blive arrangeret masser af sidelir med små sponsorpræmier.
Allimacen satser på at præsentere det stærkeste felt i en
turnering i 2006. Følg med i liren, sponsorpræmier, profiler
og meget mere på vores hjemmeside allimac.hattenbgk.dk

Program
10:00 - 10:30
10:30
Ca. 22:00
Der er
Turneringsformat

Turneringsleder

Registrering
Turneringen starter
Præmieoverrækkelse
32 pladser i alt.
Modificeret double elimination med faldende
matchlængder
Axel Stemark

■ Tilmelding på kontonummer 5471-1665571. Husk at oplyse navn og DBgF-nummer.
■ Der må ikke medbringes mad eller drikke.
■ Rygepolitik: Der må ikke ryges før aftensmaden.
Vil du vide mere, kan du kontakte Andreas Kure Kortegaard
på 2674 7746 eller via mail: allimac@hattenbgk.dk

eneste Hitting Back-spiller blandt de fire semifinalister. Hyggerækken krævede ikke den store
opmærksomhed fra Bos og min side. Folk sludrede venligt med deres modstandere under
kampene, der blev grint og hygget til den store
sølvmedalje, og nederlag blev taget med lette
skuldertræk. I mellemtiden styrede Promille
butikken med hård hånd. Bøger og spil skiftede
ejermand, og det var også fint gang i diverse
jackpots til lave takster.
Semifinaleopgøret i hovedrækken mellem Helle
Rasmussen og Leif Rasmussen havde en ekstra
dimension, da de to kombattanter, ud over at
være klubkammerater i Mokken, også er
tidligere samlevere. Kampen blev dog afviklet i
eksemplarisk ro og orden med Helle som den
glade vinder. I den anden semifinale viste Vinne
ingen nåde. Kampen mod folkets helt, Morten,
blev aldrig særlig spændende, og dermed var
Vinni klar til at møde Helle i finalen.

Festlig gallamiddag og speciel vegetar
Inden den kamp skulle spilles, skulle vi dog spise
først. Der var indlagt en spisepause på ikke mindre end tre timer, så folk kunne nyde den lækre
mad, der blev serveret. Øllen flød i stride
strømme fra hanerne i baren, vinen blev der
heller ikke sparet på, og som turneringsleder
kunne jeg ikke lade være med at håbe på, at de
to finalister i det mindste kunne sidde op til
finalen. Før maden blev serveret var en enkelt
spiller allerede så bedugget, at jeg ikke følte mig
tryg, når afstanden mellem os var mindre end
hans højde. Forretten bestod af tzatiki, en
auberginesalat samt en eller anden lille iransk
specialitet, hvis ingredienser jeg aldrig fik gennemskuet. Men det var super lækkert.
Hovedretten bestod af grillspyd med forskelligt
kød, ris, kartofler og salat, det var heller ikke
dårligt. Stakkels Gert Sørensen fik først serveret
sin hovedret, da vi andre var klar til desserten,
men han er også vegetar, og så skal det jo helst
være lidt specielt. Desserten bestod af hjemmelavet is, og den giver jeg fem ud af fem kugler.
Inden finalen og diverse cons- og jackpotkampen kunne sættes i gang fik vi besøg af en
mavedanser, der efter min mening, havde lidt for
meget at danse med, men sådan skulle det være,
fik jeg af vide. Hun dansede dog fortræffeligt, og
det er indiskutabelt, at der med hendes optræden blev ladet godt op til spillerfesten, der skulle
efterfølge turneringen.

Festen beg ynder
I min kvartfinale i consen skulle jeg dyste mod
Kevin Arnold, som jeg tidligere en enkelt gang
har haft fornøjelsen af at spille en consultationturnering sammen med, altså sådan en turnering,
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hvor der sidder to tosser på hver side af brættet i
stedet for blot en enkelt. Det var en særdeles
underholdende oplevelse, og vi fik i øvrigt prisen
for "det mest lirede par". Denne dag var vi dog
modstandere, og jeg gjorde kort proces. I semifinalen skulle jeg møde Birgit Jørgensen, der netop
havde vundet sin kvartfinale i et spændende
opgør mod Philip Julien. Kampen mod Birgit
blev en særdeles underholdende forestilling. Der
blev spillet frisk til fra begge sider, og når en af
modstanderens brikker blev slået hjem, skete det
med en sådan kraft, at underboen ganske givet
har følt sig støjgeneret. Så vidt jeg husker, gav jeg
min modstander et æg, men den slags tæller ikke
ekstra til en hyggeturnering. Mens al denne
cons-lir fandt sted kom der atter gang i øllene og
ballonerne, folk var klar til at feste. Det lod dog
ikke til at påvirke Helle og Vinni, der spillede
finalen stille og roligt, som var de de eneste tilstede i lokalet. Vinni kom snævert foran i begyndelsen af kampen, uden dog at skabe en
afgørende føring.

miniumsspillet. Præmieoverrækkelsen blev lidt
af et maratonforetagende, da forbundet, ud over
diverse bøger, havde sponseret et utal af smarte
nøgleringe, som skulle fordeles blandt de deltagere, der ikke var kommet i præmierne.
Derudover blev der trukket lod om to røget ål, et
par gavekort til middage for to i den iranske
restaurant samt to gavekort til møbler på hver
500 kroner.

Vinni Gertsen er tydeligvis stolt
over sit første turneringsresultat.

En s-s-spændende consfinale, hik
I consfinalen skulle jeg spille mod Claus
Øllgaard, en festlig Hitting Back-gut, der
allerede tabte i første runde af main, og derfor
havde vundet en del kampe for at komme helt til
finalen i trøsteturneringen. I semifinalen havde
Claus netop slået Tina Nielsen, en af arkitekterne
bag turneringen. Helt i turneringens ånd var det
ikke sket uden lidt mundgodt undervejs, og et af
kampens mere muntre øjeblikke opstod, da
Claus hikkende doblede mig på et tidspunkt,
hvor jeg selv var rul. Skål! På en eller anden syg
måde, lykkedes det mig at vinde opgøret. I
mellemtiden havde Vinni slået Helle i den rigtige
finale, og havde dermed sikret sig sit første
turneringsresultat nogensinde. Et kæmpe tillykke
til Vinni for den flotte præstation!
Hyggeturneringen blev vundet af Ahmad, der
finalebesejrede Daniella, og dermed vandt alu-

Mavedanseren o ver dem alle
Efter præmieoverrækkelsen dukkede endnu en
mavedanser op, og hun var mere min kop te end
den første. Aftenens festligste indslag stod min
modstander i consen, Birgit Jørgensen, dog for,
da hun midt i den igangværende optræden pludselig ganske uimponeret gav et fantastisk
mavedansershow. Birgit tog det venlige publikum med storm, og det var svært at se, hvem
der var den professionelle mavedanser. De
herlige danseres show forhindrede ikke folk i at
spille deres respektive jackpotkampe til ende.
Den klassiske problematik med, at folk trisser
videre, så snart de er ude af en turnering blev
gjort til skamme i Den Iranske Forenings
Restaurant. Da undertegnet i selskab med Peter
Lego, der var kommet forbi i løbet af aftenen, og
Promille ved halvfiretiden sagde pænt tak for festen for at udforske byen, var lokalet stadig fyldt
til bristepunktet med festlige backgammonspillere, der fyldte deres glade ganer med diverse
fornøjeligheder fra baren, mens de evt. rullede
de sidste krampagtige terninger. Og nej, den
med at backgammonspillere ikke køber noget
holdt heller ikke til dette arrangement.

Birgit Jørgensen står ikke
tilbage for den mere
rutinerede mavedanser.
Gæt selv, hvem der er hvem.
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NYT FRA

TU

Nyt fra TU
Medlemmer
Der er på det seneste sket en del ændringer i
sammensætningen af turneringsudvalget. Efter
Brian Klindrup måtte trække sig som formand
pga. arbejdspres (fra sit rigtige arbejde) er Lars
Klammer blevet formand for udvalget. Heldigvis
fortsætter Brian som menigt medlem sammen
med følgende andre medlemmer: Pia Jensen,
Michael Schou, Martin Foldager, Taus Bøytler
Bjørn Kroghsbo, Kenny Nissen, Karsten Bredahl,
Allan Christensen, Jesper Buchwald og Torben
Rasmussen.
Opgaverne
Turneringsudvalget arbejder sammen med sekretariatet om at planlægge og administrere holdturneringen. Også tvister og klager i forbindelse
med holdturneringen behandles i udvalget. Det r
også udvalgets opgave at lave generelle fortolkninger af reglerne, når det skønnes at der er
tvivl om reglernes betydning eller om hvordan
man bør reagere i forskellige situationer både
som spiller og turneringsleder. Derudover er det
også TU’s opgave at behandle klubbernes
ansøgninger om rating af interne turneringer, at
tildele de regionale turneringer til klubberne. Se
opslaget om de regionale turneringer andet sted
i dette blad.
Flytning af holdkampe
Vi har set en del misforståelser af reglerne
omkring flytning af holdkampe. Så lad os lige slå
fast at det kun kan lade sig gøre såfremt;
■ begge holdkaptajner er enige om at flytte
kampen og
■ begge kaptajner er enige om den nye kampdato
Hvis kaptajnerne er enige om at flytte kampen,
skal de bede TU om lov, såfremt den skal spilles
senere end den dato den var sat til. Hvis den
spilles før den fastsatte dato kan de bare spille
kampen uden at informere TU. Når en kamp en
gang er blevet flyttet, så skal begge kaptajner
igen være enige før det er muligt at flytte kampen. HUSK, at matchprotokollen skal ALTID
sendes senest 24 timer efter kampen er afsluttet.

TURNERINGSOPSLAG:
Skal din klub arrangere
en regional backgammonturnering?
Det er turneringsudvalget og DBgF’s bestyrelse
ønske, at klubberne får mulighed for at prøve
kræfter med de officielle DBgF turneringer. Vi
indbyder derfor interesserede klubber til at
arrangere nedenstående turneringer.
For at ansøge skal klubben bare råde over et
fyldestgørende lokale samt sende en ansøgning
til DBgFs Turneringsudvalg. Turneringsudvalget
vil, herefter fordele turneringerne. Vi vil lægge
stor vægt på de sportslige vilkår og på at der er
ikkerygerlokale til rådighed.

Ansøgningen skal indeholde en adresse og
beskrivelse af spillelokalerne på stedet, samt en
kontaktperson i den arrangerende klub. Hvis den
arrangerende klub ønsker at ændre turneringsformaterne eller andre forhold omkring turneringerne så skriv en begrundelse, så ser vi på det.
Ansøgninger skal sendes til DBgF’s sekretariat
senest 15.2.2006
Det drejer sig om følgende turneringer:
DM Mix Doubles
Format: Monradturnering over 2 dage med 11
runder og alle matcher til 9 point Ingen
rækkeinddeling. Entre: 400 kr. pr. par – registrering 100 kr. Tidspunkt: Juni 2005
DM Doubles
Format: Monradturnering over 2 dage med 11
runder og alle matcher til 9 point. Ingen
rækkeinddeling. Entre: 400 kr. pr. par – registrering 100 kr. Tidspunkt: Fastlægges sammen
med den arrangerende klub.
DM Damer
Format: Cup med progressiv consolation. Kan
eventuelt afvikles over en dag hvis deltagerantallet er under 33. Ingen rækkeinddeling.
Entre: Fastlægges sammen med den arrangerende klub. Tidspunkt: Fastlægges sammen
med den arrangerende klub.
Københavnsmesterskaberne
Format i mesterrækken cup med progressiv consolation. Afvikles over to dage i tre rækker med
mesterrække tvunget hvis rating >1100.
Begynderrække mulig hvis rating <1010 eller
TMP<300. Entre: Fastlægges sammen med den
arrangerende klub. Tidspunkt: Maj – Juni 2005.

Sjællandsmesterskaberne
Format i mesterrækken cup med progressiv consolation. Afvikles over to dage i tre rækker med
mesterrække tvunget hvis rating >1100.
Begynderrække mulig hvis rating <1010 eller
TMP<300. Entre: Fastlægges sammen med den
arrangerende klub. Tidspunkt: August –
September 2005
Jyske Open, Fynsmesterskaberne,
DM i Mix Doubles
Ønsker du/I at arrangere en af disse turneringer,
så kom med et oplæg til dato, format m.m. til TU
så ser vi på det.
Venlig hilsen
Turneringsudvalget, DBgF

Indrapporteringssystem

Vejledning i brug af
indrapporteringssystemet
til matchprotokoller
Dette nye system til indrapportering af matchprotokoller er at finde på:
http://www.dbgf.dk/holdturnering/holdkaptajn/
Systemet er beregnet til brug af holdkaptajner
med en e-mail adresse registreret i medlemsdatabasen.
Login:
For at benytte systemet skal man være logget ind.
Man logger ind ved at bruge ens DBgF nummer og
ens password. Første gang man benytter systemet
skal man have et password tilsendt. Dette får man
ved at bruge "glemt password" funktionen.
Ho vedsiden:
Når man er logget ind bliver man mødt af nedstående muligheder:
Indtastning af en matchprotokol:
Det er hjemmeholdets kaptajn der skal indtaste
matchprotokollen. På siden bliver man præsenteret for en matchprotokol der skal udfyldes med
spillere og resultater. Hvem der har spillet på
hvert bræt vælges ved hjælp af rullegardiner
hvor de 2 holds spillere er at finde. Hvis der er
en ny spiller på holdet kan dette vælges via 'Ny
spiller'. No shows vælges via 'No show'. Når
man trykker 'Videre' vil hvis man har indtastet
alle oplysninger, blive vist matchresultat og der
vil komme en 'Godkend' knap. Når man har
godkendt protokollen bliver der sendt en mail til
modstanderholdets kaptajn om at logge ind og
godkende den indtastede protokol.
Godkendelse af en matchprotokol:
Som kaptajn for udeholdet skal man godkende
en indtastet matchprotokol. På siden bliver man
præsenteret for den indtastede matchprotokol.
Man kan så enten godkend eller afvise den indtastede protokol. Hvis man afviser matchprotokollen bliver der sendt en mail til hjemmeholdets kaptajn om at indsende papirversionen
af matchprotokollen til kontoret. Når man godkender matchprotokollen bliver kampene
automatisk ratet. Kampe der indeholder nye
spillere, no shows og spillere der ikke er
berettiget til at spille bliver ikke ratet automatisk.
Visning af matchprotokoller:
På disse sider kan man se gamle matchprotokoller
som er blevet godkendt af begge holdkaptajner.
Skift password:
På denne side kan man skifte password.
Med venlig hilsen
Kim Lethan, IT-udvalget
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turneringsdirektør
NO2006

Til afholdelse af Nordic "Wide" Open 2006
Søger DBgF en stilling besat som
turneringsdirektør.

Stillingen er en kombination af frivilligt samt af lønnet
arbejde.
Turneringsdirektøren vil blive ansat af DBgF, og under
ansættelsesforløbet referere direkte hertil.
Turneringsdirektøren vil have det overordnede ansvar, samt
lede og fordele arbejde mellem de mange ansatte under
turneringen.
Med i jobbet følger kost og logi de pågældende dage
turneringen løber over.
Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2006.
Fra 1. februar 2005 frem til 12. april 2006 er jobbet at
betragte som frivilligt arbejde. I denne periode vil
turneringsdirektøren fremstå som tovholder/projektleder
af Nordic "Wide" Open 2006.
Selve afviklingen, fra d. 13. april til d. 17. april, af
Nordic "Wide" Open 2006 vil være en lønnet opgave.
Da jobbet spænder vidt og er en stor opgave der skal løftes,
forventes det som et minimum, at ansøgeren besidder følgende kvalifikationer.

■
■
■
■
■

Beherske engelsk i skrift og tale
Have fuld indsigt i Dbgf´s regler
Have gennemslagskraft
Være i stand til at tage beslutninger
Besidder et fuldstændigt overblik og
situationsfornemmelse
■ Koordinering og styring samt dybdegående
planlægning er en forudsætning- eks. fra
tidligere arbejde
Skulle dette have vakt din interesse så send en
ansøgning på mail til:
info@dbgf.dk mrk. Bestyrelsen
Ansøgningsfrist er d. 8. januar 2006
Yderligere spørgsmål kan forbundet kontaktes på:
bestyrelsen@dbgf.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Dbgf.
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Nyt fra Bestyrelsen

NYT FRA
BESTYRELSEN

Nyt fra Bestyrelsen
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Ratinglisten
Listen er opdateret
den 5. december 2005

ALLIMAC
BACK CUP
2006
Lørdag d. 11. februar 2006 . Hatten Bar
Hegningen 18 . 2300 København S.
Entre
Registrering

850 kr.
150 kr.

I registreringen er inkluderet aftensmad
i form af en varm buffet.
Alle er velkomne på dagen eller til afterparty også selvom du
ikke er med i hovedturneringen. Der vil hele dagen være
nye fordelagtige tilbud i baren, ligesom der vil blive arrangeret masser af sidelir med små sponsorpræmier.
Allimacen satser på at præsentere det stærkeste felt i en
turnering i 2006. Følg med i liren, sponsorpræmier, profiler
og meget mere på vores hjemmeside allimac.hattenbgk.dk

Program
10:00 - 10:30
10:30
Ca. 22:00
Der er
Turneringsformat

Turneringsleder

Registrering
Turneringen starter
Præmieoverrækkelse
32 pladser i alt.
Modificeret double elimination med faldende
matchlængder
Axel Stemark

■ Tilmelding på kontonummer 5471-1665571. Husk at oplyse navn og DBgF-nummer.
■ Der må ikke medbringes mad eller drikke.
■ Rygepolitik: Der må ikke ryges før aftensmaden.
Vil du vide mere, kan du kontakte Andreas Kure Kortegaard
på 2674 7746 eller via mail: allimac@hattenbgk.dk

1
2
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Jensen, Mikael
Thomsen, Peter Jes
Nielsen, Rolf
Sjølin, John
Bredahl, Karsten
Hansen, Thomas W.
Lylloff, Sander
Jensen, Rolf
Andersen, Søren
Andersen, Kim Valeur
Lassen, Morten
Olsen, Martin Kruse
Hansen, Michael
Sønder Jensen, Christian
Grønbech, Steen
Jespersen, Thomas
Hansen, Rasmus G.
Sørensen, Erik
Mortensen, Frank
Daugbjerg, Morten
Andersen, Mads
Velando, Georges
Lindkvist, Carsten
Pedersen, Johnny R.
Knudsen, Mogens N.
Elgaard, Brian
Jørgensen, Kevin
Jensen, Peter Friis
Ullitz, Brian
Sørensen, Mikael
Gad, Jesper
Larsen, Henrik
Christensen, Tobias
Torkelund, Peter
Krakus, Michael
Jacobsen, Martin Pronk
Bondo, Jes
Bang, Henrik
Jensen, Birger
Klindt, Mads
Fursund, Peter Lego
Klammer, Lars
Kjeldsen, Asger
Hansen, Thomas
Simonsen, Carsten
Neumann, Robin
Lundstrøm, Steffen
Hansen, Ulrich
Jensen, Mads Paabøl
Friberg, Peter
Bodholdt, Henrik
Danielsen, Jess
Larsen, Michael K.
Brusgaard, Kim
Bloxham, Jan Andrew
Bøytler, Taus
Bønding, Lars
Haarbo, Niels
Skov, Nicolai
Fløjborg, Niels
Løber, Henrik
Madsen, Lasse H.
Rydeng, Klaus
Pedersen, Brian
Mortensen, Renè
Jannik, Arne
Nielsen, Lars
Lewis, Tanja
Fardan, Michael
Trabolt, Lars
Ottosen, Troels Dav.
Andersen, Jakob
Weile, Michael
Trads, Erik
Hansen, Gustav
Thyssen, Jørn
Andersen, Gabriel
Breuer, Harry
Henriksen, Morten J.
Moehrdel, Jonas
Fuglheim, Thomas
Mølgaard, Finn
Larsen, Mark Lillelund
Espenhain, Torkil
Andersen, Flemming
Hansen, John Johansen
Munk Christensen, Christian
Raft, Anza
Ostermann-Petersen, Jens
Toftsø, Peter
Rex, Tue
Mathiesen, Hans Kristian
Sørensen, Per Lindvig
Nielander, Anders
Schou, Michael
Riboe, Bjarne
Jourdan, Michael
Jensen, Jan Ebbe
Hansen, Jan Busch
Kokholm, Thomas
Thorngaard, Ulrich
Masayuki, Mochizuki
Dahlin, Anne

TOP103
Kolding
Mama Lustra
Århus BgK
Ordrup BC
Mama Lustra
www.P65.com
www.P65.com
Enkeltmedlem
Gamses Venner
Hatten
Nemo
Roskilde BK
Soirée Dansante
Mama Lustra
Mama Lustra
Nemo
Lødigt
Dilichancerne
Manhattan
Kolding
Nemo
Hitmen
Manhattan
Kolding
Soirée Dansante
Hatten
Darwin's Descendants
Rulle Marie
Dilichancerne
Saxo
Kolding
Solrød
Lødigt
Hackenbusch
90eren
Droblerne
Klaps
Ordrup BC
Gamses Venner
Falster
Lødigt
Klaps
Lødigt
Hatten
Phønix
Roskilde BK
Cube Action
Temple
Rulle Marie
Lødigt
Klaps
Rulle Marie
Gamses Venner
Dilichancerne
Enkeltmedlem
Lødigt
Nemo
Klaps
Familien Øresund
OBgK
KBgK
Klaps
Roskilde BK
Roskilde BK
Nemo
Aalborg Nice Dice
Ringsted
Mama Lustra
Familien Øresund
Århus BgK
OBgK
Temple
Soirée Dansante
OBgK
Mama Lustra
Århus BgK
Enkeltmedlem
OBgK
Århus BgK
Dilichancerne
Roskilde BK
Øgaderne
Nemesis
Enkeltmedlem
Saxo
Haslev BgK
Kolding
www.P65.com
Café Ludwigsen
Mama Lustra
Lødigt
Kolding
Soirée Dansante
DBPS
Ordrup BC
DBPS
Hitmen
13. Brigade
Ordrup BC
Nemesis
DBPS
Enkeltmedlem
Hitmen

1273.71
1251.59
1240.17
1236.54
1226.27
1223.85
1222.23
1220.85
1220.83
1220.49
1219.58
1218.29
1218.04
1217.36
1215.16
1214.48
1214.47
1214.25
1209.79
1206.66
1204.64
1204.60
1204.30
1202.73
1202.14
1201.67
1198.88
1197.82
1197.73
1197.31
1193.43
1192.12
1191.67
1191.12
1190.78
1190.65
1190.56
1188.99
1188.07
1185.82
1185.09
1184.02
1183.43
1181.14
1179.88
1179.11
1178.83
1178.19
1177.28
1174.20
1173.54
1172.97
1172.07
1171.82
1171.41
1171.26
1168.87
1168.83
1168.80
1168.04
1166.79
1165.69
1165.25
1165.07
1164.59
1162.81
1162.58
1162.56
1162.17
1161.86
1161.42
1161.03
1160.71
1159.65
1159.47
1157.89
1157.24
1156.36
1155.12
1154.42
1154.39
1153.38
1153.28
1153.23
1151.81
1150.55
1150.14
1150.12
1149.55
1149.00
1148.69
1147.91
1147.81
1146.80
1146.57
1145.74
1145.69
1144.34
1143.86
1142.46
1142.00
1141.97
1141.86

Kalender
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CaféTurneringer
Mandag
High Q
Elmers Pub
X-pressen
Det Gamle Bibliotek
Empire

19.00
19.00
18.30
18.30
18.30

25,30,30,100,-

Sønder Boulevard 52-54, Kbh. V
Hestetorvet 1, Roskilde
Århusgade 8-10, 2100 KBH Ø.
Grønnegade 44, 5600 Faaborg
Tordenskjoldsgade 3, 9900 Fr. havn

Max. 32 spillere. Sponsorpræmier
Nu HVER mandag, Sponsor-vin til nr. 3.
Faaborg BgK 2 fl. vin til nr. 3
Sidste mandag i hver måned

19.00
19.00
19.00
19.30
19.00
19.00
19.00

25,25,50,60,25,25,25,-

Nørrebrogade 114, Kbh. N
Nørrebrogade 48, Kbh. N
Korsgade 8, 2200 Kbh N
Amagerbrogade 96A, 2300 Kbh. S
Nørregade 49, 5000 Odense C
Gasværksvej 2, Esbjerg
Gl. Torv 19, 9000 Aalborg

Sponsorpræmier.
Sponsorpræmier, SP* og masterpoints
SP 50,Urpræference

19.00
19.00
19.00
18.30
19.00
18.30
19.00

30,25,25,100,25,100,25,-

Ndr. Frihavnsgade 95, Kbh. Ø
Lyngbygårdsvej 100, 2800 Lyngby
Stegegade 18G, 4780 Stege
Nyborgvej 5, 5700 Svendborg
Munkegade 5, Kolding
Brogade 3, 5700 Svendborg
Nordre Ringgade 3, 8000 Århus C

SP 50,- og præmier rødvin
KUN I LIGE UGER - SP 50,-

19.00
19.00
19.00
19.30

25,-*
50,50,25,-

Mellemtoftevej 11, 2500 Valby
Banegårdspladsen 7, 1570 Kbh K
Sundvedsgade 5, 1751 Kbh V
Havnegade 28, 3600 Frederikssund

100,- sidste torsdag i hver måned
Sponsorpræmier
Gratis kop kaffe eller lille fadøl + SPONS

19.30

120,-

Amagerbrogade 96A, 2300 Kbh. S

Urpræference

19.00

150,-

Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C2

19.00
17.00
14.00
17.00

50,50,100,25,-

Nordre Fasanvej 46, Frederikberg
Reventlowsgade 4, 1651 Kbh V.
Sortebrødre Torv 9, 5000 Odence C
Nørregade 42, 8000 Århus C

Tirsdag
Gokken & Kokken
Temple Bar
Dilligencen
Saxo
Sir Club
Multihuset
Studenterhuset

Onsdag
Chevy's
Tess Inn Bodega
Café K
Bowl-Inn
Café Knuds Garage
Hvalfisken
Universitetsbaren

SP 25,- og gavekort til finalisterne.
Kun onsdag i LIGE uger

Torsdag
KBgK
O’Learys Sportsbar
Cafe Lassens
Café Freja

Fredag
Saxo

Lørdag
Universitetsbaren

Søndag
Café Bartof
Værtshuset Pinden
Grønttorvet
Coffee & Silver

Sponsorpræmier

SP 50,- - Tilbud på aftensmad
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SVAR: Paul Weaver 65

40

Paul Weaver - 65 QUIZ svar

64

Position 1
Det er korrekt at hitte og splitte, 24/18 6/1*, da
det duplikerer sorts seksere (14/8 og 13/7*) og
triplikerer hendes ettere (B/24*, 8/7* og 6/5). Til
gengæld for at efterlade et blot, opnår hvid følgende:
■ Muligheden for at lave et fremskudt anker.
■ Hvid forhindres i at lave et punkt med 42 og 52.
■ Det reducerer antallet af numre, der dækker
hvids fempunkt fra 26 til 17.
■ Det giver hvid fire dansenumre, hvorefter
hvid har en stærk dobling og en chance for
at blitze.

64

Position 4
Det er korrekt at hitte og komme ned (13/8
13/7*). At løbe (24/13) er forkert, fordi ræset er
for tæt til at hvid kan tillade sig ikke at hitte.
Det kan virke tillokkende at blitze (13/7* 6/1*),
men med kun én brik tilbage og for få brikker i
zonen, bliver hit-og-ned mere effektivt.
Hit-og-ned (13/7 6/1*) giver hvid en god chance
for at bygge en prime, hvis han ikke bliver ramt.
Hvis han bliver ramt, vil han få returskud og vil
stadig være i live.

64

64

Position 2
Det er korrekt at splitte (24/18 13/8). Hvids 5punkt er stærkere end hvids topunkt. Derfor er
hvids bord stærkere end sorts.
Hvid ønsker at skabe mere kontakt, når hans
bord er stærkere, fordi en udveksling af skud for
det meste er til hans fordel.
Når hvid tidligt i spillet har to (eller flere) brikker
på firetyvepunktet, kan det være korrekt at splitte
i stedet for at løbe med 65, når
■ Hvid kun har en eller to brikker på ottepunktet.
■ Hvid har den stærkeste position.
■ Hvid er bagud eller kun er lidt foran i ræset.

64

Position 3
Det er korrekt at slotte syvpunktet (13/8 13/7).
Det efterlader et dobbeltskud (24 numre rammer). Men hvids treere er duplikeret, og hvid får
for det meste returskud, når sort hitter (især med
31, 42, 51, 61 og 66).
Hvid er bagud med 13 pips i ræset og er underdog, uanset hvad han spiller. Hvis han slotter
korrekt (13/8 13/7) opnår han betydelige vinderchancer efter at blive hittet, og står glimrende
efter hvids 12 numre, der ikke hitter.

Position 5
Det er korrekt at hitte og komme ned (13/7 6/1*).
Bagud i ræset bør hvid drage fordel af sit
stærkere bord, og samtidig forhindre hvid i at
bruge hendes buildere til at lave et punkt.
Hit-og-ned er stærkere end hit-og-split (24/18
6/1*) fordi sidstnævnte giver sort for mange
dobbeltskud (9 numre). Hvid opnår muligheder
for at prime, for at angribe og for at vinde ræset
efter hit-og-ned.

64

Position 6
Det ser måske bizart ud at lave etpunktet (7/1*
6/1), men det er korrekt med en sund margin.
Det anbefales kun til dem, der ønsker at vinde
gammon og som er immune overfor at blive latterliggjort.
At lave etpunktet ofrer renheden i hvids egen
position mod at forsinke udviklingen i sorts.
Hvid tager initiativet ved at sætte sort på baren.
At lave etpunktet forhindrer sort i at lave et punkt
og giver sort fire dansenumre og en dårlig entré
med 62 og leder nogle gange til stærke taktiske
trusler.
Hvid vinder 17% gammon efter at have lavet
etpunktet, men kun 9% efter at have løbet.

Paul Weaver - 65 QUIZ svar

64

Position 7
Det er korrekt at splitte (24/18 13/8), selv om det
efterlader 24 numre, der hitter på attenpunktet.
Hvid er bagud med syv pips efter sit spil og bør
derfor overveje alternativer til at løbe.
Hvid opnår tilstrækkelig kompensation for dette
dristige split:
■ Han genetablerer sit ottepunkt.
■ Han får mulighed for at lave et anker på
attenpunktet.
■ Han får for det meste en mulighed for at
ramme et returskud (mindst 6 numre).
■ Hvis han bliver ramt og genetablerer firetyvepunktet, hjælper de 7 pips han taber i
den efterfølgende prime vs. prime position.

GAMMON 103
Hvid lider et tilbageslag, hvis hvid kommer ind
med begge brikker. Men hvis hun kun kommer
ind med én, går det udmærket for hvid, og hvis
sort danser med begge brikker, er hvid godt inde
til at vinde gammon.

64

Position 10
Det er korrekt at hitte på topunktet (13/2*). Hvid
ville komme bagud med 11 pips, hvis han ukorrekt løb.
Det var korrekt at slotte (13/8 13/7) i position 3,
men det er forkert her, da det ikke duplikerer
sorts rul.
Det er bedre at splitte (24/18 13/8) end at løbe,
men det er stadig dårligere end at hitte. Det er
bedre at angribe end at blive angrebet.
Ved at hitte på topunktet drager hvid fordel af sit
stærkere bord. Det forøger hans chancer for at
vinde gammon uden mærkbart at forøge
chancerne for at tabe gammon.

64

64

Position 8
Det er korrekt at hitte og komme ind (11/5 8/3*).
Det er en blunder at løbe af to grunde:
■ Hvid er bagud i ræset.
■ Hvis hvid løb, ville sort med 11 brikker i
zonen have mulighed for at angribe hvids
tilbageværende bagmand.
Hvid har 10 brikker i zonen. Det giver chancer
for at prime eller at blitze, hvilket retfærdiggør
hvids 15 returskud.
Hvis sort misser, har hvid 34 numre der dækker
blottet (inklusiv 61). De eneste numre, der ikke
dækker, er stærke dobbeltslag, 44 og 66.
2

Position 11
Det er korrekt at hitte og komme ned (13/7 6/1*).
At løbe (24/13) ville ikke blot give sort 24 numre
til at dække fempunktet, men også konstruktive
spil med 42, 52, 54, 65 og 66.
Hvid bør drage fordel af sit stærke bord og hitte,
og dermed reducere hvids numre, der dækker
hendes fempunkt fra 24 til 14 og forøge
dansenumrene fra 0 til 4. Sort kan kun hitte og
dække fempunktet med tre numre, 11 og 31.
Hit-og-ned er bedre end hit-og-split, fordi det
unstacker midtpunktet og bringer en niende brik
ind i zonen, hvilket giver hvids angreb en større
chance for at blive succesfulde.

64

Position 9
Før rullet har hvid en dobling. Det er korrekt at
dobbelthitte (8/2* 6/1*). Det udnytter hvids
stærke bord og hans 10 brikker i zonen.
Hvid fordobler sine chancer for at vinde ved at
løbe, hvilket ville være korrekt, hvis dobbeltterningen lå i midten, men dobbelthittet maksimerer hvids chancer for at vinde gammon
(36% vs. 21%).

Position 12
Det er korrekt at løbe (24/13). Hvid stikker af
med sin sidste brik med et forspring i ræset på 12
pips uden at efterlade skud. Sort vil hyppigt klare
den position uden problemer.
Dobbelthittet resulterer ofte (30+ %) i at hvid får
to brikker tilbage i stedet for ingen.

41

42
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Svar

4

Når du spiller backgammon vil du for det meste have et oplagt træk,

a

eller overveje netop to alternativer. I sjældnere tilfælde er det dog
vigtigt at se sig godt for, og i rigtig skak-stil overveje mange forskellige
varianter. I denne quiz var udfordringen netop at bevare overblikket,
for i disse positioner har du rigtig mange måder du kan flytte dine
brikker på. Får du ikke en god pointhøst denne gang, skal du måske
overveje om du spiller for hurtigt. Lad os se nærmere på svarene...

b

c

64

64

Position A
Selvom man med bare rimeligt fornuftigt spil
får svært ved ikke at vinde denne stilling, er
det ingen grund til ikke at finde det allerstærkeste træk. Der er ingen grund til at
risikere at få to mand i sovsen, så derfor skal
man starte med at forkaste dobbelthittet på
17- og 1-punktet. Så er der kun to seriøse
alternativer tilbage - lave 1-punktet eller flytte
den bageste og tage ham med på vejen. Begge
træk er stærke, og i DMP vil der ikke rigtig
være nogen forskel. Men når nu en gammon
giver dig hele matchen skal du sende endnu
en brik tilbage, hvorefter dine gammonchancer stiger med små 5 %.
19/17*/16
3/1, 2/1
19/17*, 3/2
19/17*, 2/1*

d
2

e

Gammon-Quiz svar

64

4 points
2 points
1 point
0 points

Position B
Her er der rigtig mange muligheder. Det første
der skal tages stilling til er om man vil hitte fra
24-punktet. Selvom det er fristende er det dog
alt for farligt, da man ikke skal kimse af modstanderens bord, og vil stå alt for løst med
mange blots spredt ud over brættet. Ergo skal
man i stedet lave et punkt. Laver man baren
har man hele tre varianter med 1´eren, hvor
der både kan splittes og slottes. Men man kan
også bare lave det gyldne punkt, og håbe på
at baren overlever en tur mere. Som en tommelfingerregel er 5-punktet bedre end
barpunktet, og det er også tilfældet i denne
stilling, selvom det er næsten ligeså stærkt at
lave baren og samtidig få splittet en af de
bageste.

2

f

11/5, 6/5
24/23, 13/7
13/7, 6/5
13/7, 11/10
24/17*

5 points
4 points
2 points
2 points
1 point

Position C
Denne pas etter er ikke så svær som den umiddelbart kan se ud. Forstået på den måde at sørger du får at hitte hele vejen fra 6- til 3-punktet, er
det svært at lave en fejl af betydning med den
sidste etter. Her er det lige præcis bedst at lave
ankeret, men det vigtige i denne her stilling er at
du IKKE falder for fristelsen til at lave barpunktet
eller det gyldne punkt. Denne fine rul lægger op
til aggressivt spil, og den chance må du ikke lade
glide dig af hænde. Så start med at smide nogle
brikker på baren.
21/20, 6/4*/3*
8/7, 6/4*/3
11/10, 6/4*/3*
8/6, 6/5 (2)
21/20, 11/10, 8/7 (2)

4
4
3
2
1

points
points
points
points
point

Position D
At spille denne her rigtigt er et spørgsmål om is i
maven. Man kan kravle op på 21-ankeret med
den bageste, og sikre sig mere eller mindre mod
at gå gammon - men til gengæld kan man ikke
hitte i denne omgang og må håbe på en senere
skud. Eller også kan man hitte med en berettiget
frygt for at blive blitzet og gå en fæl gammon. På
den anden side er der meget at vinde, når man
ikke bliver hittet tilbage fra baren, og ofte vil
man selv når man bliver slået hjem, have gode
chancer for at komme ind igen hurtigt og måske
få lavet to irriterende punkter i din modstanders
hjemland. Til min egen overraskelase er det en
blunder ikke at hitte - at lade ham gå nu er at
smide en gylden chance væk for at komme
tilbage i partiet med det samme. Så glem gammonfrygten og op på reolen med ham.
13/10*/8
13/10*, 13/11
24/21, 8/6
8/5, 6/4

5
4
2
2

points
points
points
points

GAMMON 103

Svar
Position E
Gammons betyder normalt ekstra gevinst.
Aktuelt betød det alt pga tidsnøden. Derfor
var Mark ekstra presset.
Bar/21 tvunget... At finde trækket med mest
gammon er svært. Fælles-nævnerne mellem
de rigtige træk involverer alle 9/5*.
Nu står valget mellem at hitte brik nr 2 eller
lave det altid naturlige 5-pkt. Begge dele er
stærkt. Fordelen ved endnu et hit er, at "så ER
den ramt" og næste punkt i planen er løst.
Luk øjnene og håb på, at opp. ikke laver en
5'er. 22/18* er 3. 4'er... Hvordan kan man så
vide, om der skal spilles til 14 eller 9 med
den sidste? Misser opp. 5'eren, så har du 31
dækkere ved 13/9 og 26 dækkere ved 18/14.
Botten foretrækkker 18/14 (og sågar 5/1*)
med den sidste 4'er fremfor 13/9.
Forkast 5/1*, da det er for svært at følge planen op og der er masser af gammon i at
sende 3 mand til 24-pkt alligevel.
Sæt alle sejl ind her og nu og spil 13/9. 18/14
må også være bedre end at gå til 1-pkt.
Bar/21,
Bar/21,
Bar/21,
Bar/21,
Bar/21,

22/18*/14, 9/5*
22/18*, 9/5*/1*
22/18*, 13/5*
13/9, 9/5*(2)
22/18*/14, 13/9

5
3
3
2
0

Position F
At forlade 20-pkt (f.eks. 20/14 4/2*) eller
løfte 9-pkt er udelukket! Udrettter intet...
9/1 gør opp. 2'ere bedre end ved at lave 3pkt, så den degraderes til tertiært valg.
Tilbage står muligheden for at hitte (8/2* 4/2)
og lave 3-pkt.
Den umiddelbare forskel består i de næste
sekvenser. Laves 3-pkt har du en slottet 6prime. Laves 2-pkt og opp. entrerer med en
3'er eller 4'er, så skal du på den igen. Med
andre ord så løser 3-punktet opgaven på
nemmeste vis, og da backgammon handler
om at være doven (hvis man ikke er heldig
nok), så er det løsningen!
9/3, 5/3
8/2, 4/2
9/1
20/14, 4/2

5
3
1
0

points
points
point
point

points
points
points
points
points

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

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

Annoncepriser for turneringsinvitationer
For klubber som afholder turneringer gælder følgende annoncepriser:
1/4 side (halv spalte):
7,5% af reg.
dog mindst 5,- kr./deltager.
1/3 side (på tværs):
10% af reg.
dog mindst 5,- kr./deltager.
1/2 side (en spalte):
12,5% af reg. dog mindst 10,- kr./deltager.
2/3 side (på tværs):
15% af reg.
dog mindst 10,- kr./deltager.
1/1 side:
20% af reg.
dog mindst 20,- kr./deltager.
Annoncen vil aldrig komme til at koste mere end listeprisen (se side 2)
Annonceaterialet sendes direkte til info@dbgf.dk
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ID-nummer 46387
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Dansk Backgammon Forbund har den glæde at kunne præsentere

Backgammon Cup 2006
I ugerne 10-14 inklusive kan hele Danmark igen spille backgammon i

verdens største backgammonturnering
Tid 7-Eleven Backgammon Cup starter mandag den 6. marts 2006 og sidste spilledag er søndag den 9. april 2006.
De respektive vindere fra cafeerne mødes derefter til et finalestævne i begyndelsen af Juni 2006 på hhv. Casino Munkebjerg Vejle og Casino
Copenhagen.
Format Hver spilleaften afvikles som en cupturnering med max 16 deltagere. Hvis der er flere end 16 deltagere, deles de op i 2 puljer, hvis flere end 32 i 3
puljer osv. Vindere af hver pulje hver uge får 4 point, finalisten 2 og semifinalisterne 1 point hver. Spilleren med flest point efter den sidste runde er
Cafemester. Hvis to eller flere spillere står lige, spilles én eller flere omkampe. Alle kampe spilles til 5 point.
Præferencer Da det er en DBgF-arrangeret turnering, er der option på spil med ur og terningsblander. Dvs. at man ikke behøver spille med det, hvis man ikke vil.
Præmier I lighed med tidligere år vil man kunne vælge mellem forskellige præmier. Der er en præmie til hver cafemester, derudover kvalificerer cafemestrene
sig til finalerunden.
I finalerunden vinder de bedste 3 en tur til Verdensmesterskaberne i Monte Carlo sommeren 2006.
Tilmelding Du skal melde dig til på den café, hvor du ønsker at spille. Tilmeldte steder vil kunne ses på www.bgcup.dk løbende, og senest i februar 2006.
Det koster kun 50 kr. Du kan sagtens spille med flere steder, men du kan kun vinde ét sted.
Wildcards Der vil blive uddelt wildcards til finalerunden, når sidste runde er færdigspillet. Wild cards uddeles for at fylde feltet til finalerunden op til 256 deltagere. De spillere der har samlet flest points sammen fra forskellige spillesteder, vil få tildelt de ledige pladser. Wild card-vinderne vil pr brev blive
inviteret til slutrunden. Fordelingen vil ligesom sidste år afhænge af hvor mange cafeer, der er tilmeldt i hhv. øst og vest dog således, at der vil være
vil være 128 spillere på hvert kasino.
Finalerunden Som sidste år vil der blive afholdt 2 finalestævner, et ØST for Storebælt og et VEST for Storebælt. Datoen er 10. juni 2006,
på hhv. Casino Munkebjerg Vejle og Casino Copenhagen. Der vil formentlig blive afholdt en online turnering ØST/VEST.
Opfølgning Du vil under hele turneringen kunne følge med på www.bgcup.dk

