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Sol, sommer, backgammon
følg med i Champions League og UEFA-Cuppen på:
www.bgchamp.dk

Henrik Løber er lidt småpresset

Er det varmen eller spændingen, der får det udtryk frem i
Taus Bøytler? Mads Peter Andersen er den cool notarius.

Steen Grønbech og Birger Jensen (Beavis) trækker i
trådene, og får det hele til at gå op i en højere enhed

Der er pokaler, statuetter, præmiepenge og added 10.000 kr.
fra TrueMoneygames, at slås om!!

Tillykke til Søren Andersen, sidste års vinder af Champions League
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Tilmelding til
DM for hold 2006-2007
Nu hvor den næste sæson nærmer sig ønsker DBgF at vide, hvor mange hold
og med hvilke spillere, klubben ønsker at deltage i næste sæson. Det skal
understreges, at DBgF kun skal modtage et svar pr. klub. Derfor bedes du lave
en aftale med evt. øvrige holdkaptajner om hvem der sender svaret.
For hver klub skal DBgF have oplysninger om:
1) Hvilke medlemmer der er i klubben.
2) Antal hold klubben ønsker at stille med i den kommende sæson af DM for hold.
2a) Hjemmebane(r) og kaptajn(er).
2b) I tilfælde hvor klubben har et hold i Elitedivisionen og et eller ﬂere hold i 1. division bedes
det oplyst hvorvidt sekundære hold spiller med om oprykning til Elitedivisionen.
3) Oplysning om hvem der er formand for klubben.
4) Evt. klubbens vedtægter. (evt. angivelse af at klubben benytter DBgF’s standardvedtægter
for klubber)
Hvis klubben ikke ønsker at deltage i DM for hold, skal DBgF stadig have information om
medlemmer, formand mv. Hvis DBgF IKKE modtager noget svar vil vi regne med at klubben er
opløst, og de medlemmer den måtte have vil få ændret status til Enkeltmedlem.
Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 1. august 2006. Dette er absolut sidste dag, så tilmeld
hellere for tidligt end for sent!
Tilmeldingsgebyr indbetales via pc-bank/posthus på giro 9570 – 2 91 92 65 eller på en check
til DBgF, Klareboderne 10, 1., 1115 Kbh. K.
Elitedivisionen 3500,- pr. hold
Andre divisioner/serier 500,- pr. hold
OBS: Spilleplanen bliver som følger:
1.runde spilles d. 7. september og afslutningsweekenden afholdes 3./4. februar
Mvh,
DBgF, Turneringsudvalget

ÅBNE JYSKE
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Fredericia BG Klub præsenterer

2. og 3. september 2006

Fredericia Billard Klub•Nørrebrogade 131•7000 Fredericia

rize
P
d
e
Adder arbejdes
D

Rækker/Tilmelding
Format
Mester
Cup / Prog. Cons.
Mellem (rating < 1100)
Monrad kval. + Main / Prog. Cons.
Begynder (rating < 1010) Monrad (spilles søndag)

Program

Indskud
kr.1000,kr. 500,kr. 100,-

Reg.
kr. 125,kr. 75,kr. 25,-

Senreg.
kr. 50,kr. 50,-

Overnatning

Lørdag

1100-1130 Registrering
1200 Start
2000 Buffet på Generalen

Søndag

1100-1130 Registrering (beg.)
1200 Start/Forts.

Hotel Postgården
Oldenborggade 4•7000 Fredericia
Tel: 7592 1855
www.postgaarden.dk
Reserver værelse senest 23. august og få 10% ved at nævne ”JM
2006”.Priser.
Der arrangeres også overnatning i fællesrum på spillestedet for kr.
20,- dog skal du selv medbringe sovepose og liggeunderlag.
Reservation nødvendig. Henvendelse til TL hurtigst muligt…

•Vinder af mester-rækken får fri entre til DM.
•Urpreference i mesterrækken, medbring selv ur..
•Forhåndstilmelding på konto: 6854 0109771 senest 23. august. Husk navn og DBgF nummer!
•Mad og drikke kan købes på stedet til meget fordelagtige priser og må ikke medbringes!
•Hovedlokalet er røgfrit! Rygning tilladt i anviste lokaler.
•Forudbestilling af buffet på Generalen nødvendig. Henvendelse til TL hurtigst muligt…

Yderligere Info
Inge Christoffersen
inge@bolignet-aarhus.dk
8250 8558

Steen Juul Nielsen
steenjuul@nielsen.tdcadsl.dk
30594977
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Spillefest 9/9 2006
Så er der fest igen – igen – igen – igen - igen!

Med stor glæde inviteres der for 5. gang
til spillefest med backgammonturnering
Festen og turneringerne vil denne gang blive holdt under endnu bedre
og mere optimale vilkår end tidligere – på Restaurant Halvleg i Hvidovre
LØRDAG den 9/9 2005.
Der er reserveret plads til 150 deltagere - og igen er det er efter
“først til mølle princippet”, så skynd dig at tilmelde dig hvis du ikke vil
være en af dem der ikke når det denne gang!
Kl. 11.00 (10.00) Turneringsstart for alle DBgF’s medlemmer.
Kl. 13.00 Hyggeturneringen hvor ALLE kan deltage.
Kl. 17.45 senest - skal alle spil afsluttes.
Mulighed for frivillig side-pool
Kl. 17.30 Senest ankomst for Dem der ikke deltager i turnering.
Turneringsleder: ”Kedde” alias Hans Kristian Mathiesen

Kl. 18.00 påbegynder spisningen af den ﬂotte buffet

Hjemmerøget laks med krydderurtedressing – Helstegt okseﬁlet, 2
slags kartoﬂer, 3 slags salat, 2 slags dressing, stegte nudler med rejer,
indbagte rejer med sursød sauce, dampede jasminris, hjemmebagt
buffetbrød – pandekager med is – kaffe/te

Efter spisningen vil ”spillemændene” spille op til dans
- og der er mulighed for at feste helt til kl. 05,00

Kl. 21.00 – i cafeen - genoptages de to turneringer, hvor vi på det tidspunkt
gerne skulle være nået til semiﬁnaler eller ﬁnalerne.
Der vil så være frit valg for om man vil se på de tilbageværende kampe,
eller om man danse og feste videre med aftenens udkårne i festlokalet
hvor der vil være budt op til dans, musik, snak, hygge mm.
Kl. 00.15 skulle vi så gerne have begge turneringer afsluttet og der
vil være præmie overrækkelse og uddeling af ﬂotte sponsorpræmier
blandt ALLE der blot har deltaget i en af turneringerne.

Restaurant Halvleg
Frihedens Idrætscenter
Hvidovrevej 446
2650 Hvidovre
Tlf. 36 78 79 51

Lige over for – kun 3 minutters gang fra

Friheden Station

• Turneringerne afvikles med valg for rygn
ing/ikke rygning.
• Opbevaring af tasker, tøj, spil m.v. i lukket
garderobe
• Mulighed for bad og omklædning inden
festen
• Tryghed i festlige omgivelser – der er dør/
vagtmænd!
Venlige priser i
Lille fad
kr. 15,Shots/spiritus
kr. 15,Brezzers/Ice
kr. 25,Sodavand
kr. 12,Kildevand
kr. 10,Husets vin – ﬂaske
kr. 100,Husets vin – glas
kr. 20,Der vil hele dagen være mulighed for at
købe mad, drikkevarer, guf og meget andet
i Caféen.

☺

BAREN ☺

www.hittingback.dk
♥ Tilmelding ♥ Betaling (Senest 11. august) ♥ Yderligere info ♥ Se tilmeldte ♥ Gæstebog ♥
Overnatningsmuligheder ♥ Transport ♥ Samkørsel ♥ Billeder fra tidligere fest ♥ Sponsorer
Deltagelse i turneringerne forudsætter deltagelse i festen. ♥ Spørgsmål: fest@hittingback.dk

Nyt fra Bestyrelsen

Til alle medlemmer!
I forbindelse med landsrådet, blev det vedtaget at der skulle oprettes en pulje til lokale initiativer.
Denne pulje kan søges af alle klubber og/eller enkeltmedlemmer, der mangler midler til at
foretage en breddeaktivitet.
Det kunne være undervisning, materiel til en nystartet klub, specielle lokale arrangementer
på biblioteker eller gymnasier, annoncestøtte til lokalt arrangement og meget andet.
Der er oprettet et udvalg bestående af en bestyrelsesrepræsentant, Kenny Nissen, en østdansk repræsentant, Martin Jensen, og en vestdansk repræsentant, Michael Søgaard.
Dette udvalg behandler de ansøgninger der kommer ind, bl.a. ud fra betragtninger om relevans og bredde.
Hvis du eller din klub ønsker at søge midler fra denne pulje, så send en kortfattet ansøgning,
der omhandler:
-det ønskede beløb
-hvad arrangementet går ud på
-hvornår og hvor det ﬁnder sted
-baggrunden for at lave dette arrangement
Vi behandler alle ansøgninger, og forbeholder os ret til at offentliggøre arrangementet, hvis vi
mener det er genialt!
Hvis vi godkender arrangementet, kommer midlerne til udbetaling umiddelbart efter modtagelsen af et kort referat af arrangementets succes (eller mangel på samme), gerne med
inputs til hvorfor det blev en succes/ﬁasko.
Send ansøgningen til info@dbgf.dk, eller pr. almindeligt brev til sekretariatet.
Vi glæder os til at behandle Jeres ansøgninger...
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, DBgF
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Nyt fra TU

DBgF søger medlemmer til
Turneringsudvalget
Har du mod på at give en hånd med planlægning af holdturnering, pokalturnering, DM, og interesserer du dig for regler og fortolkning af dem, så kunne
det være at du skulle melde dig til at arbejde i Turneringsudvalget. Vi arbejder
primært på debatten - og har de sidste 2 år holdt et årligt live-møde i forbindelse
med Nordic Open.
Vi søger både medlemmer, som har erfaring med turneringer, men også nye
medlemmer, der har mod på opgaverne, og vil kunne se på det hele med nye øjne.
Det er formelt set DBgF’s bestyrelse, der udpeger medlemmer til TU, så er du
interesseret vil vi bede dig henvende dig gennem sekretariatet. (info@dbgf.dk)

Holdturnering 2006/2007

Vi nærmer os tiden hvor næste holdturneringssæson skal planlægges og dermed
også hvor I skal tilmelde jeres hold. Tilmeldingsfristen til den kommende sæson er
1.august, 1.runde spilles d. 7. september
og afslutningsweekenden afholdes 3./4.
februar
Vi har inden den forgangne sæson lanceret
en elektronisk matchprotokol. Vi opfordrer
endnu en gang holdkaptajnerne til at bruge
dette værktøj – det letter sekretariatet i det
daglige arbejde – og siderne bliver opdateret hurtigere til glæde for alle. Det foregår
her: http://www.dbgf.dk/holdturnering/
holdkaptajn/index.php man tilmelder sig
ordningen, indtaster matchprotokollen og
systemet sender matchprotokollen videre til
modstanderholdets kaptajn. Er du udeholdets kaptajn får du besked via e-mail når
protokollen er klar til godkendelse – det er
enkelt og nemt.

Rating af caféturneringer

Sekretariatet har på det seneste haft en del
ulæselige eller mangelfuldt udfyldte turneringsskemer fra diverse caféturneringer. Der
er derfor behov for at understrege at det er
turneringsarrangørens (caféens eller turneringslederens) ansvar at få udfyldt skemaerne korrekt. Dvs. med spillested, spilledato,
matchlængder, medlemsnummer, navn og
efternavn på spillerne.

Såfremt der er mangler oplysninger - vil
kampene ikke blive ratet.
Og kære spillere - selv om det er turneringsarrangørens/turneringslederens ansvar at
oplysningerne er påført, er det selvfølgelig
tilladt at hjælpe med det, såfremt der er
brug for det.

Resultatlisten

TU har udarbejdet en liste over resultater,
som er godkendte til resultat-listen.
Bagudrettet er der ikke planer om at “rense
ud” Det vil sige at vi ikke sletter ældre
resultater selv om de ikke måtte leve op til
de nuværende regler. Overordnet set er det
TU, som vurderer resultaterne case-by-case,
men en guideline er udarbejdet og den skal
være med til at lette arbejdet for de frivillige
kræfter, som indtaster resultaterne i DBgFs
resultat-database. Kriterierne kan læses på
debatsiderne under nyt fra turneringsudvalget under overskriften; ”Resultat-listen”.
Modellen er aldrig endelig og kan justeres
efter behov (af TU).

Medlemmer af TU

Formand: Lars Klammer, Næst-formand:
Allan Christensen
Øvrige medlemmer: Pierre Lynge, Brian
Ullitz, Karsten Bredahl, Bjørn Kroghsbo,
Torben Rasmussen, Pia Jensen og Brian
Klindrup.
På vegne af TU
Lars Klammer

Nyt fra Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen
Nu er det blevet hverdag igen efter TrueMoneygames Nordic Open og landsrådet er overstået.
Bestyrelsen har konstitueret sig og er så småt ved at komme i gang igen ovenpå en hektisk
påske. Og for første gang i lang tid, er der en meget lige deling af repræsentanter fra hhv. øst
og vest, hvilket vi er ret glade for. Der har desuden igen været stor udskiftning i bestyrelsen,
hvilket desværre har været kutyme gennem de sidste år, og det lykkedes ikke til landsrådet at
få alle pladser i bestyrelsen besat. Men som et plaster på såret har Martin Toudal takket ja til
at udfylde den ubesatte post som anden suppleant, og vi vil hermed gerne byde ham velkommen. Bestyrelsen er således kommet til at se således ud:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menige medlemmer:

Suppleanter:

Steen Grønbech
Pierre Lynge
Birgitte Nissen Brinkbæk
Inger Hesselvang
Per Ulrik Andersen
Bastian Stephensen
Kenny Nissen
Michael Sørensen
Martin Toudal

Der er ingen tvivl om, at der er en stor arbejdsbyrde forbundet med at sidde i bestyrelsen,
hvilket nok også har været en af årsagerne til den store udskiftning. Dette vil vi forsøge
kompensere for i det kommende år, og vi har derfor ansat Allan Christensen som daglig manager i DBgF på fuld tid. Han ansættes pr. 1. juni. Han vil få ﬂere beføjelser end vore tidligere
sekretærer og vil, i det omfang det kan lade sig gøre, også få ﬂere opgaver som førhen har lagt
i bestyrelsens regi. Målet er at han skal være den der driver DBgF. .

Nye tider

På et af de første møder blev der lagt en handleplan for fremtiden, som får betydning for os
alle i Forbundet. Selvsagt er mange af disse tiltag kommet som et udslag af den økonomiske
situation, vi beﬁnder os i, men de peger også i retningen at vi vil koncentrer os om at udbrede
backgammon i Danmark. Vi håber og tror på, at disse tiltag kan være med til at styrke Forbundet i de kommende år.

De ændringer der er lagt op til er

Gammonbladet
Gammon vil fra 2007 udelukkende udkomme i PDF-format i løbet af året. Vi vil så udgive et
års blad på tryk, som vil indeholde blandt andet alle de bedste artikler fra de elektroniske
udgivelser, plus en del mere. Det er vores håb at denne årlige udgave virkelig vil blive værd
at gemme på reolen. Dette tiltag vil give en besparelse på omkring 100.000 årligt. Vi håber
at kunne udgive 4-6 numre i løbet af året og er ved at lægge en strategi for hvordan vi kan
distribuere dem til medlemmerne.
Sekretariatet ﬂytter
Der har længe været tale om, at kontorets nuværende adresse i det indre København er alt
for dyr, og da vores lejer Kim Harrild har opsagt sin kontrakt, skal vi pr. 1. juni betale for hele
lejemålet (½ års opsigelse). Som en konsekvens af dette har vi valgt at opsige vores lejemål
og skal således ud og lede efter nye, egnede og billigere lokaler til vores kontor. Så lad dette
være en opfordring til vores medlemmer med kendskab til kontorlokaler – kom endelig med
bud på, hvor vi kan ﬁnde nye egnede lokaler til DBgF.
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Nyt fra Bestyrelsen

Butikken
Butikken har vi valgt at udlicitere til en forpagter. Vi er overbevist om, at servicen til vores medlemmer mht. udbud og køb af div. Gammon artikler ikke vil forringes. Selvsagt skal butikken
stadig repræsenteres ved de større turneringer, hvilket vil være et krav fra bestyrelsen til den
kommende forpagter, og der skal ligeledes stadig kunne bestilles via nettet. Det er klart at den
nye forpagter vil arbejde tæt sammen med DBgF. Vi har endnu ikke sat navn på den kommende
forpagter, og tager gerne en snak med folk, som kunne være interesseret i at forpagte butikken.
Evt. interesserede kan kontakte bestyrelsen.
Vi håber at rigtig mange vil slutte op om disse tiltag, vi har overvejet dem grundigt og mener at
de alle er med til at forbedre Dansk Backgammon Forbund når alle betragtninger medtages.

Ny fond – Søg tilskud

På landsrådet blev der stillet forslag om indførelse af en fond, hvor klubber/enkeltmedlemmer, der
mangler midler til at foretage en breddeaktivitet, kan søge om midler til at gennemføre disse tiltag.
Der er oprettet et udvalg bestående af en bestyrelsesrepræsentant, Kenny Nissen, en østdansk
repræsentant, Martin Jensen, og en vestdansk repræsentant, Michael Søgaard til at varetage
denne fond.
Dette udvalg behandler de ansøgninger der kommer ind, bl.a. ud fra betragtninger om relevans og
bredde. Hvis du eller din klub ønsker at søge midler fra denne pulje, så send en kortfattet ansøgning, der omhandler:
• det ønskede beløb
• hvad arrangementet går ud på
• hvornår og hvor det ﬁnder sted
• baggrunden for at lave dette arrangement
Vi behandler alle ansøgninger, og forbeholder os ret til at offentliggøre arrangementet.
Hvis vi godkender arrangementet, kommer midlerne til udbetaling umiddelbart efter modtagelsen
af et kort referat af arrangementets succes (eller mangel på samme), gerne med inputs til hvorfor
det blev en succes/ﬁasko.
Send ansøgningen til info@dbgf.dk, eller pr. almindeligt brev til sekretariatet.

TrueMonegames Nordic Open

blev i år vundet af tyske Athanasios Lagopatis, som trak det længste strå mod den tidligere vinder
Morten Lassen. Et stort tillykke til fra bestyrelsen til ham, og vi ser naturligvis frem til næste år, hvor
han skal forsvare sin titel.
Martin Toudal har desuden takket ja til jobbet som turneringsdirektør for TrueMoneygames Nordic
Open 2007 og er nu allerede i gang med at planlægge dette. Vi er i bestyrelsen meget glade for
at kunne bygge videre på den erfaring som Martin har oparbejdet. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen, således at div. påskefrokoster kan lægges før eller efter vores turnering. Vi har desuden
været så heldige at få Rolf Nielsen, Århus Backgammonklub, med i Nordic udvalget og glæder os
til at kunne bruge hans erfaringer som turneringsarrangør til planlægningen af næste års påske.

Nyt forum for klubformænd

Der er lavet et nyt forum på debatten for klubformænd beregnet til diskussion af nye tiltag og
deling af erfaringer. Så rusk lige op i din formand for at høre, om han/hun nu har set det og
skrevet sig ind på adresselisten deri.

Nyt fra Bestyrelsen

Online kalender til medlemmerne

Sluttelig har vi lavet en kalender til medlemmer (google kalender), hvor man kan se planlagte
danske og udenlandske turneringer, spilledage i holdturneringen, pokalen osv. Meningen er at
man på en nem måde skal kunne danne sig et overblik over hvad der foregår i Gammon Danmark eller på verdensplan. Vi håber at rigtig mange vil gøre brug af denne nye kalender. For at
se kalenderen går man ind på http://www.google.com/calendar og loggen ind med
Brugernavn: medlemdbgf@gmail.com
Adgangskode: dbgfkalender.
Med venlig hilsen
DBgF’s Bestyrelse
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Nyt fra Bestyrelsen

Bøger

Besøg butikken i
Klareboderne eller online
og gør dig stærkt rullende
til den næste turnering!

Jeremy Paul Bagai
Jes Bondo
Jake Jacobs
Poul Lamford
Paul Magriel
Ortega, Antonio & Kleinman
Bill Robertie
Bill Robertie
Bill Robertie
Bill Robertie
Bill Robertie
Marty Storer
Walter Trice
Bob Wachtel
Jeff Ward
Kit Woolsey
Kit Woolsey
Kit Woolsey & Hal Heinrich
Kit Woolsey

Classic Backgammon Revisited
Backgammon World Championship
A funny thing happened on the way
Improve your game
Backgammon
Backgammon With the Giants
Adv. Backg. vol. 1/2, pr. bind
Modern Backgammon
501 Essential BG Problems
Backgammon for Serious Players
Backgammon for Winners
BG Praxis (2 sæts bog)
Backgammon Boot Camp, 339 sider
In the Game until the end
Når Backgammon er sjovest
Understanding Backgammon OBS NY!
How to play Tournament BG
New Ideas in BG
The Backgammon Encyclopedia 1

375 kr.
150 kr.
400 kr.
75 kr.
435 kr.
425 kr.
425 kr.
550 kr.
215 kr.
170 kr.
125 kr.
570 kr.
320 kr.
325 kr.
150 kr.
375 kr.
245 kr.
450 kr.
320 kr.

Backgammonspil
DBgF Standardspil 46x57 cm, indl. spidser
Philos, Leukas Aluminium
DBgF Turneringsspil 53x66,5 cm, indl. spidser
Dal Negro kuffert blå/bordeaux
Plaspel Hilton (6 slags)

340 kr.
475 kr.
600 kr.
1.800 kr.
2.100 kr.

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

40 kr.
495 kr.
350 kr.

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

60 kr.
300 kr.

Dobleterninger
Diverse terninger, pr. stk.

25-90 kr.

Diverse
Propkort, (100 stk.)
Scorekort, (3 blokke)
Chouetteblokke (3 blokke)
Chouetteblok - STOR
Nøglesnor
Diverse T-shirts
Terningpose
Gavekort

25 kr.
15 kr.
15 kr.
1 stk. 20 kr. 3 stk. 50 kr.
50 kr.
80 kr.
35 kr.
Bestem selv beløbet

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

Gammon 105

Kalender
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CaféTurneringer
Mandag
High Q

19.00

Elmers Pub
19.00
Det Gamle Bibliotek 18.30
Empire
18.30

50,-, + reg. 10,- Sønder Boulevard 52-54, Kbh. V

Max. 32 spillere. Sponsorpræmier
1 ﬂ. Bacardi el. 1 ﬂ. Smirnoff

30,100,-

Hestetorvet 1, Roskilde
Grønnegade 44, 5600 Faaborg
Faaborg BgK 2 ﬂ. vin til nr. 3
Tordenskjoldsgade 3, 9900 Fr. havn Sidste mandag i hver måned

19.00
19.00
19.30
19.00

25,25,50,25,-

Nørrebrogade 48, Kbh. N
Gl. Torv 10, 9000 Aalborg
Amagerbrogade 96A, 2300 Kbh. S
Nørregade 49, 5000 Odense C

19.00

50,-

Korsgade 8, 2200 Kbh N

Bowl-Inn
18.30
Café Knuds Garage 19.00
Universitetsbaren 19.00

20,25,25,-

Nyborgvej 5, 5700 Svendborg
Munkegade 5, Kolding
Nordre Ringgade 3, 8000 Århus C

Tirsdag

Temple Bar
Studenterhuset
Saxo
Sir Club

Onsdag
Dilligencen

Torsdag
KBGK

Fredag
Saxo

Lørdag

Universitetsbaren
High Q

Søndag
Café Bartof
Grønttorvet

19.00

Sponsorpræmier, SP* og masterpoints
Urpræference2

Kun sidte onsdag i md. SP 25,-1
og gavekort til ﬁnalisterne
SP 80,- 1
SP 25,- og gavekort til ﬁnalisterne.

Mellemtoftevej 11, 2500 Valby

For indskud og turneringsformat, se
www.kbgk.dk

Amagerbrogade 96A, 2300 Kbh. S

Urpræference2

19.30

100,-

19.00
17.00

150,Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C2
250,- + reg. 25,- Sønder Boulevard 52-54, Kbh. V

19.00
14.00

50,100,-

1. lørdag i hver måned. SP 200,-1
Max. 48 spillere. Cup til 9 point.

Nordre Fasanvej 46, Frederikberg
Sponsorpræmier
Sortebrødre Torv 9, 5000 Odense C Sponsorpræmier: Ølbilletter

1

SP = Sidepulje er en frivillig ekstra indsats. Den spiller, der er med i sidepuljen, som kommer længst i turneringen,
vinder hele sidepuljen.
2

Urpræference = Kampen skal afvikles med ur, hvis blot én af spillerne ønsker det.

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

Top80

Listen er opdateret den 27. juli 2006
1
2
3
4
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

18782
3311
2402
15794
2382
8001
2791
2614
11251
9280
4413
18804
3315
11942
10704
2325
9650
11556
1602
10789
6983
11350
1339
1
3032
5730
12344
7591
667
1256
2111
77
19
22776
5680
7804
9983
10610
15699
5991
14227
20230
4876
6973
2179
2121
4046
4619
2150
7550
10982
5011
5555
2877
5334
15239
7712
5964
2840
1078
9695
5878
7175
6267
14273
6472
1717
18008
6010
6613
14433
55
2733
9606
10
11468
10720
2227
10028
16929

Jensen, Mikael
Nielsen, Rolf Mørk
Bredahl, Karsten
Daugbjerg, Morten
Lassen, Morten
Andersen, Kim Valeur
Hansen, Thomas W.
Johansen, Morten
Nielsen, Lars
Lindkvist, Carsten
Fursund, Peter Lego
Kjeldsen, Asger
Lylloff, Sander
Sønder Jensen, Christian
Grønbech, Steen
Danielsen, Jess
Ullitz, Brian
Ottosen, Troels Dav.
Jørgensen, Kevin
Neumann, Robin
Lee, Seong Ill
Rydeng, Klaus
Madsen, Lasse H.
Sørensen, Mikael
Jespersen, Thomas
Knudsen, Mogens N.
Elgaard, Brian
Weile, Michael
Mortensen, Frank
Simonsen, Carsten
Friberg, Peter
Velando, Georges
Haarbo, Niels
Jeppesen, Pia
Larsen, Henrik
Andersen, Gabriel
Brusgaard, Kim
Jensen, Peter Friis
Hansen, Michael
Fløjborg, Niels
Hansen, Rasmus G.
Bønding, Lars
Jourdan, Michael
Krakus, Michael
Toftsø, Peter
Skovgaard, Bjarke
Foldager, Martin
Olsen, Martin Kruse
Andersen, Mads
Jensen, Mads Paabøl
Secher, Flemming
Poulsen, Jørgen Mohr
Kokholm, Thomas
Olsen, Andreas Christian
Torkelund, Peter
Moehrdel, Jonas
Løber, Henrik
Mortensen, Renè
Skov, Nicolai
Larsen, Michael K.
Myhr, Thomas
Christoffersen, Inge
Fuglheim, Thomas
Breuer, Harry
Pedersen, Brian
Bøytler, Taus
Schou, Michael
Bang, Henrik
Jensen, Jan Ebbe
Utzon, Lars
Maglehøj, Steen
Hauboff, Tony
Rediin, Frans Munk
Hansen, Ulrich
Sørensen, Erik
Henriksen, Morten J.
Larsen, Søren T.
Nielander, Anders
Lewis, Tanja
Sørensen, Per Lindvig

Kolding
Horsens
Mama Lustra
Kolding
Nemo
Hatten
www.P65.com
Tøserne
Ringsted
Manhattan
Lødigt
Lødigt
www.P65.com
Mama Lustra
Mama Lustra
Rulle Marie
Dilichancerne
OBgK
Darwin’s Descendants
Roskilde BK
www.P65.com
Roskilde BK
Klaps
Saxo
Nemo
Soirée Dansante
Hatten
Soirée Dansante
Manhattan
Phønix
Lødigt
Hitmen
Klaps
Temple
Solrødderne
Nemo
Dilichancerne
Rulle Marie
Soirée Dansante
OBgK
Lødigt
Nemo
Hitmen
90eren
Mama Lustra
Øgaderne
Temple
Roskilde BK
Nemo
Rulle Marie
13. Brigade
Horsens
Nemesis
Nemesis
Hackenbusch
Dilichancerne
KBgK
Nemo
Familien Øresund
Mama Lustra
Temple
Århus BgK
Roskilde BK
OBgK
Roskilde BK
Lødigt
Ordrup BC
Ordrup BC
13. Brigade
OBgK
Nirvana
Enkeltmedlem
Nybrogård
Temple
Dilichancerne
Århus BgK
Soirée Dansante
DBPS
Mama Lustra
Soirée Dansante

1280.99
1267.17
1250.50
1250.27
1233.30
1231.01
1229.68
1224.87
1224.01
1223.64
1223.18
1222.49
1215.59
1211.38
1210.23
1208.60
1208.21
1207.80
1203.38
1203.04
1201.28
1201.25
1199.23
1199.04
1197.82
1197.52
1195.62
1195.08
1194.97
1193.08
1193.05
1192.82
1192.78
1191.42
1190.85
1190.21
1188.38
1188.27
1186.10
1185.40
1183.72
1183.50
1183.22
1182.95
1182.36
1181.79
1180.54
1180.41
1179.80
1178.79
1177.29
1177.15
1176.88
1176.61
1175.82
1174.63
1174.03
1173.49
1173.40
1172.08
1171.91
1168.88
1168.01
1167.84
1167.26
1167.00
1166.98
1165.75
1165.12
1164.80
1164.66
1162.92
1162.54
1162.40
1160.97
1159.71
1157.33
1155.65
1154.55
1154.03

7613
7398
11170
6196
4642
3389
4975
7499
5711
4050
8287
4829
5807
8161
10869
6331
7190
6266
6876
9184
10255
9885
7174
9864
9121
9580
3643
8693
4061
3761
5679
16947
8927
5724
4076
5102
6622
4683
8108
6431
5405
6470
7179
7254
3738
8558
8777
4897
3965
5391
7645
1831
4837
4429
5196
7323
3995
3860
3242
6779
3658
7071
6951
7065
7005
12144
8869
6661
10988
8298
4354
7572
4182
3383
6992
4536
3470
10980
4147
3786

476
469
630
315
250
189
246
478
322
151
446
258
309
418
612
407
370
360
320
502
554
528
332
563
512
555
182
422
229
185
278
1009
442
365
197
289
346
248
481
283
293
350
332
411
207
445
540
294
189
295
377
105
250
265
208
427
224
218
148
384
235
438
392
417
338
748
467
431
711
480
191
396
210
192
379
235
187
522
211
156

275
293
482
225
176
142
183
345
239
111
305
183
252
315
437
284
300
266
236
388
495
443
264
453
383
311
143
325
180
122
225
770
335
305
145
255
246
159
351
254
172
232
257
321
151
323
449
229
160
190
324
72
177
200
152
366
183
146
100
321
167
393
313
320
247
656
380
318
589
368
131
290
154
151
273
211
133
414
160
160
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Referat af DBgF’s Landsråd
13. april 2006
Afholdt på Hotel Marienlyst i Helsingør

Dagsorden til Landsrådet torsdag 13. april 2006:
1: Valg af dirigent
2: Valg af referent
3: Formandens årsberetning
4: Regnskab
5: Indkomne forslag
6: Valg af formand
7: Valg af bestyrelsesmedlemmer
8: Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
9: Valg af revisorer
10: Valg af revisorsuppleant
11: Eventuelt

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Kenny Nissen, som vælges.

2. Valg af referent

Bestyrelsen indstiller Martin Jensen, som vælges.

3. Formandens årsberetning

Kære Landsråd,
DBgF’s bestyrelse kan se tilbage på 2005 som et hårdt år med mange udfordringer. I 2005
var der en ikke ubetydelig nedgang i antallet af medlemmer og i dermed i aktivitetsniveauet,
der har endvidere været en stor udskiftning i bestyrelsen og som de ﬂeste nok ved løb vi ind
i et økonomisk stormvejr. I den forbindelse vil jeg godt takke de klubber som hjalp med at
betale indskud til holdturneringen tidligere end normalt da krisen var værst.
På det sportslige område har vi oplevet et faldende aktivitetsniveau med 15255 ratede
kampe mod 20.044 i 2004. Antallet af medlemmer endte på 1156 mod 1210 i 2004 (Pt. har
vi i år 824 medlemmer).
DBgF’s bestyrelse står derfor i fremtiden over for en stor udfordring med at få vendt disse
kedelige tendenser og vi håber at alle aktive Backgammonspillere vil støtte os i det arbejde.
Sportslige resultater
I holdturneringen deltog der 111 (124) hold og efter en vellykket afslutning weekend i Parken,
hvor Roskilde vandt titlen som Danmarksmestre.
Nordic “Wide” Open blev igen afholdt på Scandic Hotel Copenhagen, som med sin placering,
billige priser og god service gjorde sit til, at det igen blev en spillemæssig succes. 17th Nordic
“Wide” Open ﬁk for første gang i nogensinde en dobbelt vinder i det Karsten Bredahl vandt
denne titel for anden gang.
I Backgammon Cuppen´s ﬁnalen, som blev afholdt på hotel Munkebjerg og SAS Radison i
København, vandt Peer Jensen turen til VM i Monte Carlo, og ﬁk selskab af Claus Lund Nielsen
Carsten Simonsen derned.
I Pokalturneringen deltog der 83 (86) hold. I ﬁnalerunden som blev afholdt på O’Learys i
København løb Phønix med sejren, tillykke med det
Også et stort tillykke til Danmarksmesteren Thomas Hansen, Ann Maibritt Ehlers som vandt
DM for Damer, til Lars Nielsen og Lars Rosquist som vandt DM i Doubles, og til Asger Kjeldsen
som vandt Munkebjerg Scandinavian Challenge.
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Udskiftninger i bestyrelsen
Der har i løbet af 2005 været stor udskiftning i bestyrelsen (som sædvanligt fristes jeg til at
sige), Tommy Andersen måtte trække sig som formand, Peter Hallberg som kasserer og Martin
Foldager og Peter Sung Hoon Jensen som menige medlemmer. Dette skete i forbindelse med
et ekstraordinært landsråd hvor en ny bestyrelse blev sammensat.
Sekretariatet
Anne Dahlin har valgt at stoppe som forbundssekretær pr. 1.juni/juli, og det kommende år
byder derfor også på en ny person på denne post. Hvem det bliver besluttes umiddelbart
efter NO. Men i lighed med mange andre ændringer i DBgF, vil også denne rolle blive ændret
i forhold til nuværende. Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til Anne for de kræfter hun har
lagt i Forbundet, og ønsker hende al held og lykke frem over.
Økonomi
Økonomien har fyldt meget i DBgF i 2005. Vi vil gennemgå regnskabet senere (kan ses på www.
dbgf.dk), men jeg vil dog godt lige knytte et par kommentarer til dette.
Jeg mener at dette område har været meget forsømt i en lang periode og der er vi nødt til at gøre
bedre i fremtiden
Vi har i DBgF vedtaget at turneringer ikke må give underskud. Man skal kunne fremvise et budget
der viser at det som minimum løber rundt. Det er selvfølgelig vores håb at mange af vores turneringer vil give overskud.
Derfor var vi også nødt til at ﬁnde en sponsor til BG-Cuppen 2006 for at få økonomien til at løbe
rundt der. Og som I nok ved har 7-3leven meld sig på banen der.
Yderligere har vi tegnet en 3-årig kontrakt med TMG som vil bidrage til at promovere BG bedre i
DK.
Vi har også besluttet at vi i fremtiden skal kunne klare den daglige drift uden sponsormidler.
Dette har ikke været tilfældet tidligere. Og en del at grunden til det store underskud for 2005
ligger nok i at kontrakten med vores daværende sponsor ophørte uden de store justeringer.
Vi nødsaget til at lade kontingentet stige for at efterleve at den daglige drift skal løbe rundt
uden sponsormidler.
Endelig er det mit håb at bedre planlægning og bedre økonomisk styring vil være med til at
sikre en sund økonomi i fremtiden. Personligt tror jeg på at vi nok skal få styr på det hele, det
tager bare lidt tid.
Fremtiden
Kan blive nødvendigt at ﬂytte kontoret til en billigere adresse.
En stor udgift er Gammonbladet, som vi har talt om, men der er ikke besluttet noget, kunne
udkomme kun i PDF-format.
Større kontakt til klubberne.
Flere klubber for nye medlemmer og bedre kontakt/støtte til disse.
Ensartet transportgodtgørelse, således at de klubber der kører langt i forbindelse med holdturneringen kan få dækket en del af udgifterne, Dog diskuteres dette tiltag stadig i bestyrelsen, og der er ikke fastlagt noget på dette område endnu.
Tak til
Der er der en del personer der har været til stor hjælp for DBgF. Jeg vil gerne her til sidst takke
alle disse personer.
Tak til:
Kim Lethan for hans arbejde med IT-løsninger til forbundet.
Kasper Andersen – for den ﬂotte webside til butikken
Pernille Rosendal for at træde til som graﬁker for Gammonbladet
Anne Binzer og BG-cup udvalget for et stort stykke arbejde i forbindelse med BG-cuppen
TrueMoneygames og 7-eleven for et godt sponsor samarbejde.
Tak til de medlemmer, som giver en hånd med eller springer til, når det kniber.
Og tak til alle dem, som giver en hånd med i diverse udvalg, deltager i turneringer og spiller
backgammon rundt omkring i landet og bidrager til at gøre backgammon stort i Danmark.
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4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

DBgF’s formand Steen Grønbech fremlægger årets regnskab, som har givet et resultat på
-293.976. Dette har givet en egenkapital på -198.320 (kan ses på www.dbgf.dk).
Forholdet skyldes blandt andet underskud på de store turneringer, manglende omsætning i
butikken pga. manglende likviditet samt nedgang i medlemstallet.
Forbundets likviditet og kortsigtede økonomi er foreløbigt reddet primært af tilgangen af store
sponsorer, men forbundet skal kunne køre uden sponsorer.
Regnskabet er godkendt af såvel eksterne som interne revisorer.
Kommentarer til regnskabet:
Jesper Johansen: Hvorfor er omsætningen på holdturneringen faldet så drastisk? (fra 80.000
til 30.000)
Svar (Anne Dahlin): Det er, fordi præmier og præmiepenge er taget ud af tallet, så det viser
den rigtige omsætning.
Claus Switon: Hvorfor er posten lønninger steget?
Svar (Steen Grønbech): Dels på grund af at Anne og Jens har siddet på kontoret samtidig i
overgangsperioden og dels, fordi der er ﬂere timer i sekretærposten. Desuden er der henført
nogle feriepenge fra året før.
Lars Klammer: Hvad indeholder posten diæter?
Svar (Steen Grønbech): Det er lønninger til Nordic Open
Lars Klammer: Hvorfor snakker I om 150.000 til Gammon, når det i regnskabet står til under
100.000?
Steen Grønbech: Det skyldes primært stigning i porto udgiften på grund af omlægning af
portostrukturen hos PostDanmark.
Jesper Johansen: Det er vigtigt, at forbundet begynder at tilbyde Gammon som pdf-ﬁl, så der
kan spares penge på porto.
Steen Grønbech: Der tænkes en masse løsninger igennem, og det er en af de ting, der arbejdes på.
Pierre Lynge: Vi skal passe på, at vi ikke skræmmer folk væk. Det er meget følelsesladet, og
folk skal stadig føle, at de får noget for pengene.
Claus Switon: Jeg håber, at den nye bestyrelse vil blive siddende lidt længere, så nogle af de
nye tiltag kan blive ført ud i livet og blive fulgt op.
Anne Dahlin: Vi bør ikke skære ned på aktiviteterne, men derimod kigge på hvor vi kan effektivisere, som fx at sende ting til klubberne i stedet for direkte til medlemmerne.
Regnskabet godkendes af Landsrådet.

5. Indkomne forslag

Der er til årets Landsråd indkommet to forslag fra Anne Dahlin. Forslagene behandles samlet,
men der stemmes særskilt for hvert af de to forslag:
Jeg foreslår at der igen oprettes en initiativfond.
Formålet med oprettelsen er at sikre, at der altid er midler til rådighed, der er øremærket til
backgammonfremmende aktiviteter. Oprettelsen af en initiativfond vil dermed også kunne
styrke muligheden for at føre nye projekter ud i livet, således at forbundets aktiver ikke alene
bruges på drift af allerede eksisterende projekter og lignende. Nye initiativer er grundlaget for
vores virke, jf. vedtægterne § 2, stk. 1.
Hvis nedennævnte forslag vedtages ville det eksempelvis for 2006 betyde, at der skal deponeres midler fra TMG ($2000), fra 7-Eleven (kr. 12.000) og fra Tipsmidler (ca. 4.500), svarende
til i alt ca. 28-30.000. Beløbet ved jeg vil blive brugt fornuftigt af klubber i det ganske land,
men primært for de klubber i provinsen som til dagligt slås for overlevelse uden midler.
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§ 2, stk. 1.
Forbundets formål er at fremme interessen for og viden om Backgammon, herunder at
organisere og administrere backgammonturneringer, foranstalte undervisning og foredrag,
knytte forbindelse til udenlandske backgammonorganisationer, støtte initiativer til oprettelse
af lokale backgammonklubber og -foreninger, koordinere backgammonaktiviteter, samt i øvrigt
tilvejebringe medlemmerne muligheder for at udøve og dygtiggøre sig i spillet.
Forslag 1 til vedtægts tilføjelse:
§ 2a
1. Hvert år skal der tilføres Initiativfonden 25.000 kr. (som minimum, udgøre 10% af forbundets direkte & kontante ekstra/støtteindtægter opnået qua: sponsorater, fonde, tipsmidler
o.lign.)
2. Midler fra Initiativfonden kan søges af enkeltmedlemmer og/eller klubber samt diverse
underudvalg i DBgF.
3. Ansøgning med projektbeskrivelse samt budget sendes til Bestyrelsen. Bestyrelse fastsætter
de nærmere betingelser for udmøntningen af fonden.
4. Initiativfonden består af en repræsentant for Vest samt Øst regionen samt et Bestyrelsesmedlem, som udpeges hvert år umiddelbart efter det ordinære Landsråd.
5. Uudnyttede midler overføres til næste år og kan kun bruges til formål, som ovenfor beskrevet
Forslag 2 til vedtægts tilføjelse:
§ 2a
1. Hvert år skal der tilføres Initiativfonden 12.500 kr. (som minimum, udgøre 5% af forbundets
direkte & kontante ekstra/støtteindtægter opnået qua: sponsorater, fonde, tipsmidler o.lign.)
2. Midler fra Initiativfonden kan søges af enkeltmedlemmer og/eller klubber samt diverse
underudvalg i DBgF.
3. Ansøgning med projektbeskrivelse samt budget sendes til Bestyrelsen. Bestyrelse fastsætter de nærmere betingelser for udmøntningen af fonden.
4. Initiativfonden består af en repræsentant for Vest samt Øst regionen samt et Bestyrelsesmedlem, som udpeges hvert år umiddelbart efter det ordinære Landsråd.
5. Uudnyttede midler overføres til næste år og kan kun bruges til formål, som ovenfor beskrevet
Kommentarer:
Anne Dahlin: Der er ikke sket ret mange nye initiativer på backgammon de seneste par år.
Samtidig er der mange, der har været frustrerede over, at de ikke mener, at de får ret meget
støtte til at igangsætte nye initiativer. Med en initiativfond sikres det, at der er afsat midler til
at hjælpe medlemmerne til at køre nye initiativer.
Brian Klindrup: Ideen med forslaget er udmærket. Bestyrelsen er i forvejen bundet til at støtte
op om den slags initiativer. Det eneste, forslaget gør, er at binde nogle midler, som så ikke kan
bruges til andet.
Pierre Lynge: Det er en god idé, men med forbundets nuværende økonomi, er det ikke realistisk.
Vi må først have driften af forbundet op at køre først. Vi kan ikke låne penge til at stifte en fond.
Steen Grønbech: (Efter spørgsmål omkring fordelen af added money): Vi vil gerne støtte om
alle rækker, men vi har valgt at lægge pengene i de to øverste rækker, da disse lægger mest i
registrering.
Anne Dahlin: Så må det også være rimeligt at give nogle støttepenge til bredden.
Brian Klindrup: Hvor meget er der så sat af til initiativer til bredden (§2 stk 1)?
Steen Grønbech: Der er ikke afsat midler direkte til det.
Brian Klindrup: Kan vi ikke få skrevet i referatet, at vi opfordrer til, at klubberne søger penge til
initiativer.
Jesper Johansen: Forslaget er godt, men det ville være bedst, hvis ikke brugte midler blev
overført til efterfølgende års almindelige budget.
Anne Dahlin: Der står i vores formålsparagraf, at vi skal fremme backgammon i danmark, så
vi er nødt til at sætte nye initiativer i gang.
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Flemming Storgaard: Hvad er der tænkt med formålet med fondens ”bestyrelse”? Skal de kun
administrere pengene, eller skal de også have nogle tilbud parat?
Kenny Nissen: Det store problem i provinsen er uvidenhed og manglende synlighed. Der er
masser af potentiale. Det ville være bedre at sætte fokus på at få folk ud at fortælle om DBgF.
Claus Switon: Vi har en klub, der gerne optager nye medlemmer, og en initiativfond lyder som
en rigtig god idé.
Louisa Dahlin: Kenny – kan de midler ikke bare søges af samme kasse?
Lars Klammer: En fond er en god idé, og pengene vil ikke blive ophobet. Hvis det er et problem,
kan fonden nedlægges. Det er et godt signal at sende, at man vil give penge til den slags.
Martin Jensen: Pengene bør under alle omstændigheder fremgå af budgettet, hvis folk skal
kunne søge. Desuden skal der kun 25 nye medlemmer til at dække udgiften fuldt ud.
Steen Grønbech: Vi vil gerne bruge penge på klubberne, da det er den vej nye medlemmer
kommer ind. Vi har bare ikke penge til det nu.
Anne Dahlin: Hvilket år vil det gælde fra?
Efter en længere diskussion slås det fast, at ændringen vil gælde for indeværende år.
Afstemning forslag 1:
For: 229
Imod: 118
Blank: 6
Forslaget kan ikke vedtages, da en vedtægtsændring kræver 2/3 dele ﬂertal.
Afstemning forslag 2:
For: 279
Imod: 74
Blank: 0
Forslaget er vedtaget. Bestyrelsen vil snarest udpege initiativfondens medlemmer.

6. Valg af formand

Steen Grønbech er den eneste opstillede kandidat og han vælges uden bemærkninger.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der er i år 6 pladser på valg i Bestyrelsen. Tre pladser for ét år samt tre pladser for to år.
Opstillede kandidater er Pierre Lynge, Inger Hesselvang, Kenny Nissen, Bastian Stephensen,
Birgitte Nissen og Per Ulrik Andersen. Da der er 6 opstillede til 6 pladser sker valget uden
afstemning. Bestyrelsen fordeler selv, hvem der vælges for hhv. 1 og 2 år.

8. Valg af 1. og 2. suppleant til Bestyrelsen

Der kun en opstillet suppleant til Bestyrelsen. Michael Sørensen vælges uden afstemning.

9. Valg af revisorer

Brian Ullitz og Lars Klammer er eneste opstillede kandidater, og de vælges uden afstemning.

10. Valg af revisorsuppleant

Der er ingen opstillede kandidater til posten som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Der er ingen indlæg under eventuelt.
For dette referat,
Martin Jensen
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Ny turneringskalender
Følg med i hvad der sker i Danmark og Udlandet.
Klik ind i den nye kalender på http://www.google.com/calendar og planlæg din næste turnering
E-mail: medlemdbgf@gmail.com
Adgangskode: dbgfkalender.
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Mix, Madonna og Molebadning
Af Inger Hesselvang
Endelig oprandt weekenden, som mange havde set frem til i 2 lange mørke
år. DM i Mix var på kalenderen igen og 33 par stilede målrettet til Humlebæk
– nærmere bestemt Sletten Havn, hvor foreningshuset igen var lejet ud til DBgF
og en masse forventningsfulde spillere. Der var lagt op til den helt store kombiweekend med masser af hygge og backgammon. Enkelte spillere havde været
ramt at makker-afbud i dagene op til Mix, men det lykkedes ved en ihærdig
indsats at skaffe nye makkere til disse. Indledningsvis blev fortalt, at man havde
overvejet at lade parrene spille efter rating. Det viste sig dog, at kun på 3 ud af
de 33 par var kvinden højst rated, så man bestemte sig for den klassiske spilleform. Til antallet af deltagende par havde Allan Westerman ﬂg. ﬁlosoﬁske holdning: ”Det er ærgerligt, at vi ikke er ﬂere, når vi nu er så mange” !

Stemningen var fra starten i top og vejret ligeså. Haven blev hurtigt fyldt med borde/stole samt
pavilloner, således at man kunne vælge enten at spille i solen eller sidde i skyggen. Langt de
ﬂeste valgte at sidde udenfor, og der blev kastet mange nysgerrige blikke ind i haven fra omstrejfende turister, der var på molevandring. Turneringsleder Morten Johansen skød hver anden
time en ny runde i gang, og tidsplanen blev overholdt med ﬂot præcision. Der var endda tid til,
at tage en svalende dukkert fra molen eller i det børnevenlige vand ved stranden. Her var der
selvsagt enkelte, der var mere i vandet end andre. Jeg selv tænkte af og til på, om fx Michael
Hansen var i Humlebæk for at spille eller for at bade! Han blev i hvert fald ofte set omkring molen iført badeshorts – men måske han blot skulle køles af efter alle hans nederlag!
Blandt alle parrene trak specielt et par hurtigere fra end andre. Nanna Ibsen og Steen Grønbech
lå på en ﬂot førsteplads, da alle runderne var spillet lørdag aften. Snakken i bilen hjem lørdag
drejede sig primært om, hvordan de skulle tituleres i det kommende år som danske mestre i
Mix. Valget faldt vist på Kejser/kronprinsesse og ikke mindst De/Dem og Deres. Men ikke alle
eventyr ender lykkeligt og søndag blev gårdsdagens held erstattet med brok. De 3 første runder
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blev alle uden sejr til de to spillere, og kravet om titulering af dem faldt i samme takt med, at der
blev skrevet et stort 0 på monradkortet! Jeg kan vist godt afsløre, at vi er tilbage ved at kunne
nøjes med at være dus med dem igen.
Til gengæld kunne de endelige vindere - Pernille Rosendal og Peter Lego – således stille og roligt
indtage førstepladsen i den endelige stilling. Stort tillykke til de to fra undertegnede, og ikke
mindst til de par der besatte de øvrige placeringer: Nr. 2 Joan Andersen/Hans Kr. Mathiesen, nr.
3 Ulla Helsten/Martin Kruse. Søndagens lovede spurtpræmie havde desuden motiveret en del
spillere. 7 hold ﬁk rullet sig til denne præmie, og de respektive par ﬁk hver især nok til et Happymeal på vej hjem mod hhv. det københavnske eller jyske.
Arrangørerne havde tillige sørget for at man kunne købe forplejning til dagene i form af hjemmelavede sandwiches, masser af kolde sodavand, friske fadøl, kaffe, the, frugt og slik. Der manglede bestemt ikke noget på den front, og selv betjeningen var der styr på i form af indkaldte
ikke-spillende mænd, som villigt tog en tur i køkkenregionen. Som dessert kunne det nærtliggende is-hus besøges, hvor ejeren ganske givet også må have savnet Mix i de sidste par år. Der var
rigtigt mange, der kom tilbage til haven med en havneis så stor, at man nærmest var indlagt til
en morfar-lur efter indtagelse af den! Som den helt perfekte afslutning på lørdagens strabadser
var der arrangeret fællesspisning, hvor der var hevet en decideret grill-master ind, som stegte
bøffer, marinerede kyllingeﬁlet’er og pølser til perfektion. Til dette lækre måltid kunne så suppleres med salat, brød og kartoffelsalat. Vin og fadøl var der ligeledes nok af, og jeg tvivler på, at
der var nogen, som gik sultne i seng dén aften!
Søndagen blev startet op ligeledes i rigtig god stemning. Blot var enkelte hold mere sammenbidte og fokuserede end andre – nu skulle der kæmpes, rulles og ikke mindst spilles backgammon på højt plan. Der blev nedskrevet/fotograferet div. syge stillinger, mulige/umulige doblinger,
fortalt om brok/jokere/antijokere og indimellem også jublet over lige at have rullet det helt
rigtige slag.. Enkelte af disse ses her
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Vil du doble her?

Match til 9, stillng 5-2 til Lego.
Grønbech dobler som sort. Lego tager og
vinder kampen efterfølgende

Cube action?

Pernille Rosendal mod Inger HesselvangMatch til 9, stilling 7-5 til Rosendal (Sort).
Sort på rul. Hvad gør du?

Andre måtte se sig selv danse med én brik fra en 5-punktsbord og ned til et 1-punktsbord
bestående af 4 brikker, og således tabe hele kampen på det. Ja det var nok backgammon, når
det er allerbedst. Naturligvis blev der også indgået væddemål, som fx om et bestemt hold ville
vinde eller tabe 2-0. Indbyrdes var der også noget på sidelinjen – hvilket minder mig om, at jeg
stadig skylder en havneis til X-kronprinsessen, da Thomas og jeg bestemt var skrappe, men desværre top-uheldige at tabe et indbyrdes bet til Ibsen/ Grønbech. Der er dog ingen tvivl om, at den
kan inkasseres næste år – nogenlunde samme tid, men helt sikkert samme sted!
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Som sidelir havde arrangørerne lavet en blitz, hvor trofæet var ikke mindre end to billetter til Madonnas kommende koncert i Horsens. 30 deltagere forsøgte søndagen igennem at tilkæmpe sig
de to billetter. Men ﬁnalen blev det rene deja-vu fra sidste års DM i DMP for de to ﬁnalister Mik
Larsen og Jakob Holt Simonsen. Mik viste sig dog sin titel værdig som mester i DMP og vandt
de to eftertragtede billetter. Klog af skade havde Jakob dog nået at splitte præmien – så helt
velfortjent har begge herrer nu en aftale med Madonna den 24. august.
Sluttelig vil jeg gerne rose turneringsarrangørerne og –lederen til skyerne. Ikke mindst fordi
traditionerne blev holdt i hævd, og også ko-kjolen blev luftet på behørig vis. Hele turneringen
bar præg af at være gennemtænkt ned til mindste detalje – og selv aftalen med vejrguderne
var på plads. Vi håber alle, at succesen gentages næste år. Bare det, at alle 33 par mødte op
på andendagen var indikation for den kvalitet, som hele turneringen bar præg af. Jeg giver hele
turneringen pass 6 og vil gerne melde mig og min makker til som de første til næste år.
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TrueMoneygames Nordic Open
Af Taus Bøytler

Hotel og Casino Marienlyst dannede i påsken rammen for den 18. udgave
af de nordiske mesterskaber i backgammon. Med 10.000. EURO added fra
TrueMoneygames samt mulighed for at spille kampe i lækre omgivelser med
udsigt over Øresund, var der forhåbninger om, at mange ville deltage i denne
årlige event. Deltagerantallet blev dog en smule skuffende. Kombinationen
af ekstra skejser samt gratis havudsigt lokkede en del udlænge til, mens
der ikke dukkede så mange danskere op som forventet. Som konsekvens af
ovenstående arbejder Dansk Backgammon Forbund for tiden med tanken om
færre rækker til næste års Nordic Open.

Gratis ophold

Efter lidt opvarmningsgamse/mamse om onsdagen samt det 3. Danmarksmesterskab for
Begyndere om torsdagen begyndte turneringen for alvor om fredagen, hvor mesterrækken
allerede i første runde bød på seværdige opgør. Amerikanske Neil Kazaross, der var årets
ekspert og derfor skulle holde to seminarer i løbet af turneringen, skulle allerede fredag aften
krydse klinger med det franske fyrtårn Francois Tardieu, der som altid havde en tandstik dansende i mundvigen under hele opgøret. Kampen blev noteret direkte på Snowie af et godt skår
fra TrueMoneygames, så interesserede kunne følge mestertrækkene live på storskærm.
Desuden skulle den dobbelte Norcic-vinder, Karsten Bredahl, spille mod Mochy fra Japan, der
tidligere har boet et år i Danmark for at studere spillestilen her i Kongeriget. Som lidt ekstra
lir havde Dansk Backgammon Forbund udlovet et gratis ophold på hotellet under hele turneringen til den spiller, der kunne slå Bredahl ud, så den lille japanske spiller, der har mange
fans på disse breddegrader var helt sikkert top-motiveret. Efter en hård ﬁght trak Mochy det
længste strå, ligesom Tardieu gjorde i det andet opgør.
Ligeledes i første runde tabte den regerende Danmarksmester Thomas Hansen i sin kamp
mod Mehrdad Ameli, hvilket han ikke var helt tilfreds med. Det vender vi tilbage til senere.

Thailandsk nytår

Når sulten bød sig var det muligt at nyde en ikke ringe buffet i Seafood Restaurant for blot
150 kroner. Rejer dansede smukt med varme rødspætter, mens de hjemmelavede patéer
heller ikke var uden evner. Og for de ægte equityjægere var søndag aften et kæmpe take. Casinoet fejrede thailandsk nytår med en kæmpe thailandsk buffet, der var gratis, når man først
man var inde på casinoet.
For at gøre en lang historie kort: I løbet af turneringen var der syge sekvenser, kække opmeldinger, en enkelt spiller eller to, der brændte sammen, folk der omfavnede hinanden, når sejren var i
hus, og alt det gejl, der hører sig til, når mange mennesker er samlet omkring et tilfældigt spil.

Japansk forvirring

Mandag aften kunne turneringsdirektør Martin Toudal endelig uddele pokaler, til dem der
havde fortjent det. Et af aftenens største bifald gik til den kun 10-årige Yuri Nakamura fra
Japan, der vandt Novicerækken. Det var første gang den unge japaner besøgte et andet land.
Hvilken udlandsdebut! De mange japanske spillere fotografere det bedste de havde lært, og
det fortsatte de med lidt senere, da Michael Larsen gjorde sin entré, fordi han skulle modtage
folkets hyldest i forbindelse med sin andenplads i kvaliﬁkationsturneringen til Japan Open.
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Japanerne blev helt hvide i hovederne, da Allan Werstermann lidt efter trådte op på scenen,
og Martin Toudal annoncerede, at han, altså Allan Westermann, havde vundet turen til Japan
Open til efteråret. De forvirrede japanere troede, at Michael Larsen havde vundet turneringen.
Fem minutter og 800 blitz senere kunne præmieoverrækkelse dog fortsætte igen.
Et stort bifaldt tilfaldt også Thomas Hansen, der havde sin ene arm bundet ind i gips, fordi han
efter nederlaget til Mehrdad Ameli havde ladet frustrationerne gå ud over en ellers uskyldig
mur – med en brækket hånd til følge. Turneringen blev vundet af tyske Athanasios Lagopatis,
der ﬁnalebesejrede den tidligere vinder, danske Morten Lassen.
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