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Leder

Redaktørens leder
En af mine gamle bekendte, Morten Aagren Svendsen, stærk århusiansk backgammonspiller, tidligere redaktør af Gammon og bestyrelsesmedlem i Dansk Backgammon Forbund, begik i begyndelsen af 1999 en særdeles kontroversiel leder.
Morten indledte sin leder med at referere Nudansk Ordbog hvori der står, at en leder
er en artikel, der udtrykker bladets standpunkt i et aktuelt spørgsmål.
Jeg er blevet redaktør af Gammon, og vil meget
gerne følge den linie, som Morten indledte for
nu mange år siden. En stil der gerne vil tage
kontroversielle og dagsaktuelle emner op, og som
– for nu at nævne en meget afgørende forskel fra
Mortens position – er uafhængig af den siddende
bestyrelse. Jeg er nemlig ikke medlem af Dansk
Backgammon Forbunds bestyrelse, og kan derfor nærmest enerådigt bestemme vores blads
sammensætning, og det uagtet bestyrelsen er
enig eller ej. Vi kan altså sætte et blad sammen
uden at skulle spørge nogen om lov.
Nærmest enerådigt skriver jeg, for vi har sammensat et stærkt redaktionelt hold. Uden disse
yderst kompetente personer, samt de mange
fra fjern og nær, ville der ikke være noget blad.
Det er en gammel sang, men den kan såmænd
synges igen og igen. Arbejdet med terninger
er en ting, men det rent administrative og det
redaktionelle fordrer frivillige kræfter, og det er
dem vi alle bør takke. Jeg vil – i samarbejde med
vores redaktion – prøve at stykke blade sammen,
der har til formål at fortælle om vores hobby. Det
være sig ideer, tanker, propper, brok, nytænkning,
nostalgi, kritik, billeder, reportager, analyser og
ja – jeg kunne sikkert blive ved i timevis. Kort
sagt, så skal Gammon være en udgivelse, man
ikke blot pløjer igennem på et toiletbesøg. Og I
skal vide, at I alle er velkomne til at levere bidrag.
Yderst velkomne.

Vi ved kun det vi får at vide, eller undersøger selv.
På DBgFs debatsider kunne man læse, at der var
enkelte, der ikke modtager deres blad, og i bedste
fald kommer det meget sent. Hvis I har problemer
med at modtage bladet, enten modtager I det ikke
eller er det stærkt forsinket, (ikke modtaget efter
20. juni) så ret lige en henvendelse til vores kontor.
Hvis vi skal kvalitetstjekke vores leverandører, så
skal vi også pege på noget konkret, og jeg er ret
sikker på, at det vi får at høre via debatsiderne
nok ikke er den samlede sandhed.
Jeg har holdt en pause fra backgammon i ﬂere år,
og er glad for at være tilbage. Noget er ændret og
noget præcis det samme. Spillet er det samme,
men spillerne er blevet stærkere. De ﬂotte
resultater indenlands og udenlands vidner herom.
Lad os i fællesskab bevare denne positive ånd.
Lad os få spillet så meget backgammon som vi
orker og har tid til, og lad os alle blive bedre.
Jeg, og redaktionen, giver os alle åbningsrullet 31.
Så kan det vist ikke gøres bedre. God sommer.

Vi har 32 sider at gøre godt med, og jeg siger det
som det er: jeg er ikke tilhænger af lister. Jeg er af
den moderne opfattelse, at lister over dit og dat
kun tjener et meget ringe sigte, og da disse lister
jo har det med at være elastiske og altså ændre
udseende, så mener jeg, at Internettet er stedet,
hvor man kan se disse data. Det betyder konkret,
at skal jeg vælge imellem en artikel, et foto og
en liste over backgammonspilleres formåen, så
kommer listen sidst. Det må I lære at leve med.
Vi tilstræber en kontinuitet i udgivelse og form,
men kan ikke give andre løfter end, at vi vil gøre
vores bedste. Husk dette, når brokken melder sig.

Redaktøren

Af Claus Steensgaard
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Quiz

Kamp til 17, Hvid fører 11-5.
Skal Sort doble?

Kamp til 17, stillingen er 0-0.
Sort skal spille 2-2

�

�

�
Kunsten at nå først til 17
…er det eneste det gælder om i den danske holdturnering.
Her sidder Peter Friberg med en 2-knold, og er klart
bagud i ræset – og også i matchen. Til gengæld har
modstanderen lige danset på hans udmærkede bord.
Hvad skal de to spillere hver især gøre for at optimere
deres chance for først at kunne skrive 17 på tavlen?
Cube-action?

B

Kamp til 17, stillingen er
13-13. Skal Sort doble?

Et tidligt dobbeltslag…
…giver ofte mange muligheder. Asger Kjeldsen (sort)
fandt sig selv i tvivl om det stærkeste træk her – hvad
spiller du?

E

Pengespil. Sort skal spille 4-3

Af Peter Lego Fursund

�
�

4 point fra målet x 2
I det traditionsrige opgør mellem Lødigt og Hitmen
havde Tue Rex og Kasper Andersen en lige dyst.
Her er Tue på rul med to direkte skud, og stoppede
naturligvis lige op et øjeblik. Korrekt cube-action?

C

Kamp til 17, Hvid fører 12-9.
Skal Hvid doble?

Kun to muligheder
Et af Lødigts seneste medlemmer er fruentimmeret
Louisa Dahlin (sort). Det lykkedes hende at slå en
mærkelig 43 i en hidsig session på nettet. Efter en del
diskussion i det lille hjem kunne Louisa ikke stå for
at lægge den ud på hjemmesiden, hvilket ﬂuks blev
belønnet med en plads i dette landsdækkende medie, så
I andre også kunne få lov til at svede lidt over den her?

F

Kamp til 9, Hvid fører 2-1. Skal
Sort doble?

�

�
Referenceposition?
De to garvede spillere Nanna Ibsen fra Sheshbesh og
Taus Bøytler fra Lødigt krydsede klinger i et topopgør i
dette års Elitedivision. Her skal der tages stilling til en
position, der ligner noget man har set før – så den er da
nem eller….? Cube-action?

Brødre-dyst…
Min lillebror, Emil, har netop meldt sig ind i Dansk
Backgammon Forbund, og som opvarmning til Lødigts
interne mesterskab kom han forbi for at træne lidt med
quiz-redaktøren. Denne stilling kunne vi ikke lade være
med at skrive ned, da dygtighed i udtagningen for det
meste er undervurderet i backgammon… Cube-action?

Nordic Open: Begynderrækken
Begynderrækken

Og vinderen er: Helle Rasmussen, lød det træt fra den assisterende turneringslederassistent. Klokken var efterhånden blevet 3, og den enorme sal var næsten gabende
tom. Kun de heldige og dygtige spillere, der havde kæmpet sig frem til et resultat,
turneringslederen med assistent samt de implicerede i to natchouetter var til stede.
Folk så mildest talt ikke særligt friske ud, hvilket ikke var så underligt tidspunktet
taget i betragtning. Men klappet, det blev der da, for Helle havde jo vundet.
Helle Rasmussen havde vundet begynderrækken
til Nordic Open. Rækken var egentlig blevet
droppet, men det skulle da være løgn, tænkte
Sabrina Petersen, og det blev det så. Med hjælp
fra undertegnede ﬁk hun stablet en turnering på
benene, hvor ikke mindre end 65 spillere deltog.
Mon ikke forbundet opretter rækken igen til
næste år, når nu så mange begyndere valgte at
spille med?
Turneringen begyndte umiddelbart efter, at Hans
Kristian Mathiesens foredrag for begyndere
sluttede klokken 15, skærtorsdag. Det var derfor
en ﬂok tændte og inspirerede begyndere, der var i
kamp. Turneringen blev indledt med puljekampe,
hvor alle skulle spille mod alle i små puljer med
tre eller ﬁre deltagere. Den bedste spiller fra
hver pulje avancerede til hovedrækken, hvor der
skulle spilles om den eftertragtede titel. Folk, der
ikke kom videre til hovedrækken, ﬁk derimod
mulighed for at prøve kræfter med henholdsvis
consolation og last chance.
Afviklingen af de mange puljer tog meget længere
tid end forventet, og klokken var blevet omkring

18.30 før de afgørende cup-kampe begyndte.
Langt de ﬂeste deltagere hyggede sig, og ﬁk
spillet en masse god gammon, mens enkelte
vrissede lidt over tidsplanen, hvilket sådan set var
rimeligt nok.
Efter en maraton-turnering kunne Helle Rasmussen modtage de sørgelige resters hyldest. Udover
titlen og en kuvert med indhold vandt Helle en entré
tilintermediate-rækkensamtetbackgammonbræt,
signeret af den tidligere verdensmester Peter
Hallberg. En gratis intermediate-plads tilfaldt også
Stig Olesen, der tabte ﬁnalen til Helle.

Resultater (65 deltagere)

Vinder: 2088 Helle Rasmussen
Runner up: Stig Olesen
Semi: 1267 Samira Yagoubi
Semi: 24119 Leif Rasmussen
Cons. vinder: 2600 Kenny Jørgensen
Runner up: Majid E. B.
Semi: 1541 Ole Vestergaard
Semi: 3664 Henrik Georgsen
Last Chance vinder: 2800 Hans Christian Frost

Judith Westermann og Bent Løber

Helle Rasmussen

Allan Yde Nielsen

Hans Christian Frost

Gammon 107

Af Taus Bøytler
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Af Allan Christensen

Nyt fra Turneringsudvalget
Nyt fra TU

Indlægget fra TU vil denne gang først og fremmest handle om den kommende
holdturnering. Vi har besluttet at ændre nogle ting i forhold til den kendte holdturnering.
Dette gør vi for, at det skal være lettere og sjovere at deltage i turneringen.

Tilmelding

Fristen for at tilmelde sig dette års holdturnering
er 1. august. Tilmeld gerne dit hold så hurtigt som
muligt. Jo hurtigere vi har tilmeldingerne inde,
jo hurtigere kan vi planlægge turneringen og jo
hurtigere kan spilleplanen blive lagt ud på www.
dbgf.dk og sendt ud til holdkaptajnerne.
1. runde spilles i de ﬂeste divisioner torsdag d.
6. september og afslutningsweekenden holdes i
weekenden 2.-3. februar 2008 i Prøvehallen i Valby.

Depositum

I Elitedivisionen har vi indført et depositum på 1500
kr. , som hvert hold skal betale ved tilmeldingen
til turneringen. Beløbet bliver kun tilbagebetalt,
hvis holdet gennemfører turneringen og ikke har
udestående bøder. Det er stadig meningen, at
bøderne skal betales løbende og depositummet
indføres kun for at forsøge at undgå, at hold trækker sig midt i sæsonen, hvilket er til stor gene for
resten af holdene og kan få særdeles uheldige
konsekvenser for afgørelsen af mesterskab og
nedrykning.

Præference for valg af modstander

I Elitedivisionen og i de to 1. divisioner vil vi forsøge
en ny måde at afgøre hvilke enkeltmandskampe,
der skal spilles mellem de to hold. Udeholdet
skal udfylde matchprotokollen åbent, hvorefter
hjemmeholdet kan vælge hvem, der skal spille
mod hvem. Dette indføres for at forøge det
taktiske element i holdsætningen og vi håber
det bliver godt modtaget. Hvis det gør, vil vi udvide ordningen til resten af divisionerne, som i
2007/08-sæsonen dog vil fortsætte med den
gammelkendte lodtrækningsmodel (som holdene
i de to øverste divisioner også godt kan vælge at
bruge, hvis begge hold er enige om det).

Urpræference i 2. division

Hidtil har der kun været urpræference i Elitedivisionen og 1. division. Det er TUs ønske, at ﬂere
spillere begynder at spille med ur, så derfor
udvider vi reglerne om urpræference til også at
gælde 2. divisionerne. Urpræfence betyder, at
der skal spilles med ur, hvis bare én af spillerne
ønsker det. Denne spiller skal selv sørge for at
medbringe et ur til formålet. I 3. division og serie
1 fortsætter vi med uroption, hvilket betyder, at
spillerne skal være enige om det for at uret kan
tages i brug.

Nye urregler

Det har været en del forvirring omkring de nye urregler, så derfor vil vi gerne benytte lejligheden til
at præcisere dem:
Modellen er Bronstein (3 min + 15 sekunder i forsinkelse).
Fortolkning: Hver spiller tildeles 3 minutter pr.
matchpoint (f.eks. 51 min. til hver spiller i en
match til 17 point).
”Forsinkelse” (alias ”delay” på mange ure) betyder,
at de første 15 sekunder en spiller anvender af
sin træktid - efter modstanderen har aktiveret
uret - er gratis. Hvis en spiller f.eks. får tur (ved at
modstanderen slår på uret), så starter nedtælling
fra 15 sekunder (delay). Når de 15 sekunder er
gået, starter tidsforbruget i ”banken” (dvs. af de
51 minutter i en match til 17 point), som herefter
tæller nedad mod 0.
Når tiden er gået, er kampen tabt, medmindre
reglerne om ”gin” træder i kraft. ”Gin” vil sige, at
kampen er vundet med 100% sikkerhed uanset
kombinationer af terninger efterfølgende.
Reglerne indfører vi, da vi mener de er mere
sportsligt attraktive. Det er langt nemmere at
overskue, hvor meget tid den enkelte spiller har til
rådighed og selv om man måtte komme i tidnød,
vil man altid kunne udføre sine træk indenfor 15
sekunder. Desuden er det meget mere enkelt.
Hvis din tid løber ud, har du tabt!
Og hvis der er nogen, der skulle være i tvivl: du har
masser af tid. Mindst lige så meget som med de
gamle urregler.

Nord- og Syddivisioner

I 1. division Vest indførte vi sidste år Nord- og
Syddivisioner for at minimere rejsetiden. Det er
blevet vel modtaget af vestholdene. Det har været et ønske fra nogle af holdene i 2. division Øst,
at vi indførte noget lignende dér, da det i den
kommende sæson ser ud som om, der vil blive en
del hold fra det sydsjællandske i den division. Det
ønske har vi valgt at efterkomme. Der er stadig
ﬂere hold fra København og Nordsjælland end fra
Sydsjælland, så derfor bliver vi nødt til at trække
lod mellem nordholdene for at ﬁnde ud af hvilke
hold, der skal i Syddivisionen. Til gengæld vil vi
lægge udekampene med lange rejser som dobbeltkampe på søndage for at minimere rejseriet
(det samme vil vi i øvrigt gøre i 1. division Vest).

Nyt fra TU

Mailadresse på holdkaptajnerne

Fra næste sæson skal alle holdkaptajner have en
mailadresse og internetforbindelse (og telefon,
men det er ikke noget nyt). Dette indfører vi for,
at det skal være nemmere at kommunikere mellem holdene og til holdene fra DBgFs side. Det
skulle også gerne forøge smidigheden af det elektroniske indtastningssystem.

Skifte til lavere rangerende hold i
egen klub

Hvis man spiller fem kampe for ét hold, er man
spærret på de lavere rangerende hold i egen klub.
Sådan har reglerne været indtil nu. Til gengæld
kan man skifte til en anden klub mod, at man
overstår ﬁre kampes karantæne. Dvs. at det med
de nuværende regler er nemmere at skifte til en
anden klub end at skifte til et lavere rangerende
hold i sin egen klub. Det synes vi ikke kan være
rimeligt, så derfor indfører vi nu, at man kan
skifte til et lavere rangerende hold (som man
er spærret til at spille for) i sin egen klub, mod
at man overstår en ﬁre kampes karantæne på
samme vis, som hvis man skifter til en anden
klub. For at skifte til et lavere rangerende hold,
skal man altså skrive til info@dbgf.dk og fortælle,
at man gerne vil skifte, hvorefter karantænen
træder i kraft.

TU fastsætter økonomisk udligning
for Play-oﬀ 1.

TU vil for eftertiden diktere den økonomiske
udligning mellem holdene, der skal spille om
oprykning til Elitedivisionen. Vi vil tilstræbe, at
udgifterne i den forbindelse skal være så lave for
holdene som muligt.

Turneringsudvalget består for tiden
af følgende personer:

Karsten Bredahl (formand), Mark Lillelund Larsen
(bestyrelsesrepræsentant), Torben Rasmussen,
Rikke Kragh, Martin Jensen, Michael Schou og
Allan Christensen.

Nyt fra
Bestyrelsen
Nordic Open og Landsrådet er nu overstået, og
Backgammon Cuppen er i fuld gang. Der er mange
nye backgammonaktiviteter, som har set dagens
lys. Bussen Open som var en backgammonfest
for alle, DBgL - en holdturnering hvor man kan
vinde en rejse til VM i juli eller Gammonfesten i
forbindelse med åbningen af Sønder Boulevard,
hvor tilfældige mennesker ﬁk chancen for at
”tæve” hhv. Verdensmesteren 2004 og den nuværende Danmarksmester. Der er en masse
backgammonaktiviteter, og vi kan kun opfordre
folk til at holde øje med Gammon-kalenderen, og
støtte op om alle disse nye tiltag.

Nordic Open 2007

Nordic Open bød i år på mange nye tiltag. Der var
færre rækker, der blev indført et nyt format (dobbelt
elimination) og nye urregler blev introduceret.
Vi oplevede en deltagerfremgang på ca. 25%
og det må betegnes som en succes. Helt unikt
er det, at begynderrækken kunne prale med 65
deltagere, hvilket var langt over forventningerne.
Det er også vores opfattelse, at folk tog godt imod
de nye tiltag, og vi er i bestyrelsen indstillet på, at
gøre Nordic Open 2008 til en endnu større event.
Endelig vil vi gerne sige stor tak til Martin Toudal,
som for anden gang i træk stod i spidsen for
denne store internationale turnering. Martin har
valgt ikke at gentage succesen næste år (man
skal stoppe på toppen), og Nordic Open 2008 vil
derfor byde på en ny direktør. Der skal også lyde
en stor tak til alle andre, som var med til at gøre
denne turnering til den succes den nu engang var.
Især vil vi godt takke Sabrina Petersen, som var
direkte årsag til begynderrækkens store succes.

Landsråd 2007

Det var med stolthed, at bestyrelsen til Landsrådet kunne fremvise et positivt regnskab. Det
er nu engang sjovere at drive et forbund, hvor
der er penge til at arrangere nye tiltag og støtte
økonomisk op om forskellige backgammonevents
rundt om i landet. Vi er ikke i mål rent økonomisk,
da vi fortsat har en negativ egenkapital, men vi
har fået vendt skibet så det nu sejler i den rigtige
retning. Landsrådet kunne også byde på 2 nye
bestyrelsesmedlemmer, Mark Lillelund Larsen
og John Mikkelsen som har valgt at bidrage til
udviklingen af Dansk Backgammon Forbund i de
næste par år. Det endelige referat og regnskab
for 2006 vil være at ﬁnde på hjemmesiden
(www.dbgf.dk).
Fortsættes side 11
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Af Claus Steensgaard

Det var ikke mord i mørket…
Mord i mørket

Men vi var på Nørrebro. Det sorte Nørrebro. Der hvor man kun beﬁnder sig hvis man
bor der, eller skal besøge nogen man kender. Og det var med hjertet skudt godt op i
halsen, at jeg åbnede døren ind til Nørre Bodega på Nørrebrogade.
For mine øjne kørte ﬁlmen ”Mord i Mørket” med
Michael Falck, og jeg havde læst tilstrækkeligt
med kulørte hæfter og sensationsaviser til at
vide, at på Nørrebro, der var farligt.

at klynke og undlod at virke bedrevidende eller
arrogant, men jeg kunne simpelthen ikke få mig
selv til ikke, at narre ungersvenden ind i følgende
position:

De så nu ikke specielt farlige ud, folkene ved
bordene eller ved baren. Øjnene blev spilet ekstra
godt ud da jeg smed mit nyerhvervede klenodie
på bordet, El Bee Jays legendariske Exclusive
backgammonspil. Et sådant monstrum havde de
ikke set, og straks var jeg hustler og blev sågar
sammenlignet med Fast Eddie Felson i Paul
Newmans glansrolle i ﬁlmen ”The Hustler”..

�

Mit ærinde? Jeg var på vej til Monte Carlo…
Og som den inkarnerede terningeruller jeg er,
så udvælger jeg mine spillesteder med omhu.
Bodegaen på Nørrebrogade skulle være første
skridt på vejen. Kunne jeg klare stamkunderne,
den superfede jukebox, med hits fra dengang
jeg stadig havde hår på hovedet og mine modstandere, så kunne jeg klare enhver. Denne aften,
en mandag, var vi nu ikke så mange. Jeg kunne
tælle 4 i alt, og begyndte nu at spekulere på
hvordan jeg skulle fejre sejren.
Det var så første fatale fejltagelse. Man skal aldrig
sælge skindet førend bjørnen er skudt og pelsen
ﬂået af. Aldrig. Det skulle jeg hurtigt sande da
jeg i min semiﬁnale mod bartenderen, en meget
ﬂink og lattermild islandsk herre, var bagud 0-3
og 1-4. Der var sgu ikke meget Monte Carlo over
mit spil eller mine opmeldinger. Jeg havde nemlig
trænet bravt hele ugen. Udelukkende kørt 5-point
kampe på Gnu og prøvet bevidst at gå i bagspil.
Det ved jeg godt nu, at det ikke er supersmart at
gøre, men da turneringen ikke rates og er relativ
billig at deltage i, så havde jeg meldt op, at jeg
ville køre bagspil all the way…
Også selvom det måtte indebære fnis og undren
fra uglerne. Især da jeg i åbningsrullet ﬁk en 3’er
og en 1’er. Jeg spillede 6/5 og 6/3. Folk kiggede
på hinanden, og jeg kunne mærke de hånlige og
ret overbærende blikke. Ha. Jeg skulle lære dem.
Men det endte med at blive mig der ﬁk en
lærestreg. Der dog ikke blev helt så dyr, for jeg
formåede lige akkurat at hive en sejr hjem. Uden
hæder og særdeles heldigt, men en sejr er en sejr
og selv de ydmyge tæller også.
Jeg havde såmænd også fornøjelsen af at møde en
nybegynder, og jeg er meget bevidst om, hvordan
min ellers brovtende attitude kan indvirke på
folk, der ikke kender mig. Jeg var høﬂig, undlod

Match til 5. Sort fører 1-0. Skal Sort doble?
Jeg er på baren mod et næsten lukket bord, men
jeg har hapset 2 brikker bag en 6-prime og havde
pænt fat i den lange ende. Det kunne ikke gå galt.
Jeg sad længe og lod som om jeg tænkte dybt.
Gav så knolden som min unge ven nappede uden
at blinke. Claus Sperling fra Ordrup Backgammon
Klub måtte sukke højt ved nabobordet. Han var
selv i sovsen og kunne derfor roligt følge med i
vores spil. Jeg vandt en af de letteste gammons
nogensinde, og Claus mente efterfølgende, at
jeg da måtte kunne sælge sand i Sahara, når
jeg kunne få en spiller til at tage sådan en knold.
Tjoh.. Måske.
Bagefter tænkte jeg, om jeg skulle have undladt
at doble ham. Jeg vidste jo, at det var stensikre 4
point og en sejr. Måske skulle jeg have talt ham
fra at tage den? Måske skulle jeg have undladt at
doble? Måske. Men jeg skal jo til Monte Carlo og
alle ved, at regler er lavet af gummi. Samt at krig,
kærlighed og backgammon er klare undtagelser,
og derfor er alt tilladt.
Bartenderen var i øvrigt ikke helt tilfreds, med
det materiale han havde modtaget fra forbundet.
Alt for lidt. Jeg prøvede at forklare, at dansk
backgammon ikke lige just var en guldgrube,
men at jeg nok skulle bringe budskabet videre.
Det være hermed gjort.
Og så er der vist kun at sige, at som gammel i
gårde rent backgammonmæssigt er der fordele
og ulemper ved det nye format. Jeg er lykkelig for
at jeg ikke skal tilbringe 5 aftener med at opsamle
point, men kan samtidig huske, at det lige præcis
var DET der var så ekstremt fascinerende…
Så jeg ved ikke hvad jeg skal sige eller mene.
Kun glad for, at jeg vandt og jeg ser frem til
ﬁnalestævnet.

Lørdag morgen
og klokken er 6.30
Viborg Open

Jeg havde planlagt at tage en tur til Viborg Open med hustru og datter, men træthed
hos den førstnævnte af pigerne gjorde at hun ikke havde lyst til køreturen. Krak.dk
sagde 313,8 km og 3 timer og 46 minutter fra hjemmet til spillestedet.
Det er selvfølgelig en lidt længere tur end vi
sjællændere normalt kører og så for at spille
backgammon. Man må jo være syg i hovedet.
Hvad ligger jeg her for når jeg kan være på vej til
noget gammon. Et hurtigt bad, nogle kontanter,
GPS’en, Bro Bizz’en, et par stykker frugt og mit
spil. Af sted det gik.
Klokken blev 11:20 før jeg fandt mig en p-plads i
domkirkebyen. En kirke jeg i øvrigt lige var rundt
om 3 gange på grund af vejarbejde, ensrettede
gader og manglende p-pladser en lørdag formiddag.
3 minutters gang og ind af døren i en fandens
fart. Jeg ville ikke misse registreringen når jeg nu
var kørt så langt. Et par kendte ansigter og en del
ukendte tog imod.
Knap 10 timer senere tog jeg turen den omvendte
vej, uden samme hast og en oplevelse rigere.
Netop ankommet på Café Safran ﬁk jeg tilmeldt
mig A-rækken og en DMP-turnering. Der var dog
alligevel god tid til turneringsstart, så en soignering og lidt indkøb i baren var der masser af tid
til. Samtale med de kendte og ukendte ansigter
og lidt jokes om den lange tur blev det også til.
Det stod hurtigt klart at der ikke blev mange ﬂere
end de 12 tilmeldinger på nettet til A-rækken.
Dog med lidt udskiftninger, da blandt andet jeg
selv ikke havde tilmeldt mig i forvejen. Det ﬁk
hurtigt turneringsledelsen til at forespørge om
en ændring af det opmeldte format. Det blev til
en 5 runders Monrad i stedet for Cup/Cons/Last
Chance, hvilket ikke gjorde mig noget. Jo mere
jeg kunne få spillet jo bedre var det. De 45 TMP
til konkurrencen gjorde da heller ikke noget, men
man er vel mest interesseret i at vinde…….
Første runde blev en kamp mod veteranen
Jørn Steensgaard fra Århus BgK og det blev
en spændende kamp, men jeg vandt. Der var
oprindeligt en oversidder, da der var 11 til
start, men Tommy Kean, som havde meldt op
at han ville komme, ﬁk lov til at komme med i
turneringen selvom han var der ca. 15 minutter
efter vi var gået i gang. Netop Tommy blev min
næste modstander og jeg ”brokkede” mig lidt
over at tage til Viborg for at møde en sjællænder.
Jeg kom hurtigt ned på jorden, da Tommy også
havde mødt en sjællænder i første kamp. En
som dog var ﬂyttet til Silkeborg for nylig, men
alligevel….

Nå, men den kamp blev nem for mig, da terningerne ikke levnede Tommy mange chancer, så pludselig var jeg godt på vej mod en samlet sejr, med
2 ud af 2. Der var dog 2 andre der var på samme
højde. Marinos Hindkjær og Klaus Jensen havde
også fuld gevinst så langt. Det var dog noget skidt
at have brugt mit held i kampen mod Tommy for
i næste kamp skete det samme, men det var
mig der ikke blev levnet mange chancer. Min
modstander Poul Østergaard kom dermed også
på 2 sejre ud af 3 ligesom jeg selv og Marinos der
tabte til Klaus.
I ventetiden inden næste runde ﬁk jeg afviklet
min DMP-kamp, men B-række-vinderen Anne
Finderup havde ikke svært ved at rulle mig ud af
kampen om den præmie. Det varslede ilde, men
jeg kunne selv bringe mig tilbage i kampen om
sejren i hovedturneringen, da jeg i 4. runde skulle
møde Klaus, som var den eneste med maksimum
point. Klaus havde også maksimum point efter
kampen mod mig……..
Sidste runde bød på et højspændt opgør mod
Marinos, som samtidig heppede på Inge
Christoffersen i hendes kamp for at få en bedre
korrektion og på Poul Østergaard, som skulle
vinde over Klaus for at Marinos kunne vinde
turneringen. I DMP trak jeg det korteste strå og
var selv ude af kampen om en præmie, mens
Marinos nu kunne heppe videre. Poul gjorde hvad
han skulle for også selv at være med i kapløbet
og så manglede der kun Inge’s kamp.
Jeg blev dog ikke og oplevede spændingen blive
udløst, da jeg trods alt havde 3½ time foran mig
og klokken var blevet hen ad 21.
Det ﬂaskede sig dog for Marinos, som vandt foran
Poul og Klaus.
Da klokken var 00:45 låste jeg min hoveddør op
efter at have været væk i mere end 17 timer. Som
bartenderen sagde da jeg fortalte hvor langt jeg
havde kørt ”bare” for at spille backgammon: Man
må jo være syg i hovedet……
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Af Taus Bøytler

Kenneth Friis vinder Interne
Fynske Mesterskaber 2007
Interne Fynske Mesterskaber

Der var lagt op til masser af spænding, da ni københavnere tog til Odense for at
dyste mod 25 fynboer. Trods mange kække opmeldinger på debatten gik begge
ﬁnalepladser til folk fra Fyn.
Samme dag som de stribede fra Odense Boldklub tog til hovedstaden for at møde FCK i årets
pokalﬁnale i fodbold, tog ni københavnske backgammonspillere den modsatte vej. De skulle deltage i Interne Fynske Mesterskaber 2007, der ikke
var mere interne end, at alle medlemmer af en
fynsk backgammonklub kunne deltage.
Faaborg Backgammon Klub ﬁk fordoblet sit
medlemstal, og Kenny Nissen bød velkommen
i Ungdomshuset, der trods navnet var et ganske
fredeligt sted. Turneringens format var det
nyklassiske dobbelt/enkeltknockout (med consolation), der kort fortalt går ud på, at man stadig
kan nå at vinde turneringen, selvom man taber en
kamp. Bortset fra hvis man taber i kvartﬁnalen.
Dagens første præmietager blev Kai T. Nielsen,
der forholdsvis hurtigt tabte tre kampe, og dermed
var helt ude af turneringen. For den indsats blev
Kai belønnet med en dobleterning med teksten
’Sidsteplads IFM 2007’. Folk klappede anerkendende, og Kai så egentlig meget tilfreds ud.
En anden spiller, der også var tilfreds var årets
backgammonspiller 2006, Michael K. Larsen,
der helt som ventet også satte sit præg på denne
turnering. Michael vandt sine første kampe uden
store problemer og skulle i tredje runde møde
Daniel Sørensen fra Odense Backgammon Klub.
I den kamp opstod følgende stilling, hvor Daniel
overvejede at doble:
Kamp til 9, stillingen er 4-4 Skal Sort doble?

�

Hvad der skete i den aktuelle stilling er glemt for
længst, men Michel K. Larsen vandt over Daniel
Sørensen, blot for at tabe i kvartﬁnalen til Jakob
H. Simonsen. Daniel tog derimod revanche og ﬁk
via en lang omvej i looser’s bracket kæmpet sig
tilbage til semiﬁnalen i hovedrækken.

Pris til nok en Kaj

Der var mange spændende opgør, men også plads
til hygge i Ungdomshuset, hvor Jørn B. Andersen
sørgede for, at der konstant var friske forsyninger i
baren. Der blev spillet ﬂere jackpots og chouetter,
hvor folk ikke holdt sig tilbage med at spille friskt
til. Prisen for den mest underholdende dobling
gik til Kaj Damgaard Nielsen, der i en hyggelig
chouette redoblede de måbende modspillere i
følgende stilling:
Pengespil. Skal Hvid doble?

�

�

Kajs smørrede grin blev ikke mindre, da han helt
naturligt vandt stillingen og dermed 12 point i
regnskabet. Respekt!
Mens Jakob H. Simonsen fra København og
Daniel Sørensen fra Odense skulle mødes i den
ene semiﬁnale, var også den anden semiﬁnale
et opgør mellem hovedstaden og Fyn. Claus
Steensgaard (København) skulle spille mod
Kenneth Friis, der til daglig triller terninger i
Faaborg Backgammon Klub. Fynfolkene havde
en lille psykologisk fordel, da OB havde slået FCK
2-1 i Parken. Hvilken indﬂydelse fodboldresultatet
ﬁk på semiﬁnalerne er svært at vurdere, men
begge fynboer lod deres gæster kommer til kort.
Således blev ﬁnalen et rent fynsk opgør.
Det var svært at vurdere, hvem der var favorit,
for selv om Daniel Sørensen havde næsten 200
ratingpoint mere end Kenneth Friis (før turneringen havde Daniel 1126 og Kenneth 945),
begyndte fynboerne at hviske i krogene om, at
Faaborgspilleren normalt har krammet, når de to
mødes.
Kenneth Friis startede da også som lyn og torden
og ﬁk hurtigt bragt sig foran i matchen, der blev
spillet til 11 point. Et stykke inde i kampen opstod
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følgende stilling:

udelukkende kigger på resultaterne fra backgammonturneringen ﬁk hovedstadens kække drenge
tre podiepladser, selvom de kun var ni (inklusiv
Hans Kristian Mathiesen, der her tæller som
københavner…) mod 25 fynboer.

Kamp til 11, Sort fører 7-2. Skal Sort doble?

Resultater

Vinder: 2208 Kenneth Friis
Runner up: 2869 Daniel Sørensen
Semi: 13571 Claus Steensgaard
Semi: 7413 Jakob H. Simonsen
Cons.vinder: 6472 Taus Bøytler
Pokalvinder: Odense Boldklub

�
Hvilke tanker gik mon gennem Daniels hoved, da
han skulle tage stilling til denne knold? Daniel er
nok en bedre spiller end Kenneth, men hvor stor
chance har han for at vinde matchen, hvis han
dropper? Ved stillingen 2-9 til 11 har den spiller,
der halter bagefter ca. 9% for at vinde matchen,
hvis det er to lige gode spillere der mødes. Hvis
han derimod accepterer doblingen, kan han
doble tilbage til 8, og bringe sig foran 10-7, hvis
han vinder partiet.
Daniel tænkte meget og længe og endte med
at droppe terningen. Fra stillingen 2-9 kom han
aldrig tilbage i matchen, og Kenneth Friis kan
derfor kalde sig regerende intern fynsk mester i
et år. Et stort tillykke med det ﬂotte resultat.
Med til hele historien hører, at en københavner
slog en fynbo i consolation, og dermed blev det
samlede resultat mellem København og Fyn 3-3.
Københavnerne tog sig af de to semiﬁnaleplaceringer samt consolation, mens fynboerne tog
de to ﬁnalepladser samt sejren i Parken. Hvis vi

Fortsat fra side 7

Bestyrelsen konstitueret

Vi har haft vores første bestyrelsesmøde efter
Landsrådet, og har fået fordelt de forskellige
roller i bestyrelsen. Den nye bestyrelse ser ud
som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menige medlemmer:

Steen Grønbech
Kenny Nissen
John Mikkelsen
Inger Hesselvang
Bastian Stephensen
Mark Larsen

Suppleant:

Michael Sørensen

Vi ser meget frem til det kommende år, og håber
vi kan bidrage positivt til udviklingen i Dansk
Backgammon Forbund.

Kenneth Friis

Backgammon Cuppen

Backgammon Cuppen blev i år spillet efter et nyt
format, som var noget nemmere at håndtere rent
administrativt. Man skulle ikke samle point som
tidligere år, men kunne kvaliﬁcere sig direkte til
ﬁnalen med en enkelt rundesejr. De indledende
runder er nu overstået på de 91 tilmeldte caféer,
og det er ikke nogen hemmelighed, at der ikke
var helt den tilslutning, som vi i bestyrelsen havde
håbet på. Det vil vi selvfølgelig tage op til revision
på vores evalueringsmøde i sensommeren, og der
er vist ingen tvivl om, at det vil få konsekvenser.

Tillykke til Nordic Open-vinderen
2007
Dejligt med en dansker på Nordic Open-tronen
igen. Stort tillykke til Thomas Jespersen for hans
ﬂotte præstation.
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Af Inge Christoffersen

BG Cup i Frederikshavn
BG Cup i Frederikshavn

På Bg Cups første dag var jeg på besøg i Frederikshavn grundet et længe ventet
weekend besøg hos mine forældre. Det var også i denne by jeg i sin tid første gang
stiftede bekendtskab med backgammon, da jeg deltog i BG Cup på det daværende
Café Artist, imens jeg gik på Frederikshavn Gymnasium. Denne aften var scenen
dog henlagt til Empire, som dækker over et hotel med tilstødende pizzeria. Vi blev
6 deltagere i alt på denne første aften, og der var da også gensyns-”glæde” fra den
”faste” cafe-mester Ege Lundgren, som jeg slog i kvartﬁnalen sidste år til ﬁnalestævnet
i Vejle.
Anyway… første runde gik rimelig smertefrit,
da min modstander åbenbart var blevet noget
skræmt af Eges velkomst. I semiﬁnalen mødte jeg
så Ege, som mente han havde revanche til gode.
Undervejs stødte vi bl.a. på denne spændende
stilling:
Match til 5. Sort fører: 2-0. Skal Sort doble?

�

Skal man så doble? Skal man tage? Ege doblede
ret hurtigt, og jeg mener bestemt også, at det må
være en stor dobling, da man er foran i løbet og
har mange trusler om at hitte og lukke ude. Jeg
er mere i tvivl om hvorvidt man skal tage. Jeg
tænkte længe, og endte følgende med at passe,
hvilket ifølge Snowie kun er en lille bitte fejl.
Grunden hertil gætter jeg er som følger: Man er
kun 5 pips bagud, og selv hvis man bliver hittet
er man favorit til at komme ud igen, medmindre
modstander lige laver et af de meget få numre der
laver punktet på en. Så gammon-risikoen er ikke
så stor, som man umiddelbart kunne tro. Faktisk
mener Snowie kun, at man går 14% gammon
fra denne stilling, og 35% i tilfælde af close-out.
Derfor er det lige nøjagtig et meget lille take.
Efter at jeg havde passet - og mig og Ege havde
diskuteret lidt - så spurgte han, om ikke vi
skulle spille stillingen færdig, bare for sjov for
at prøve at se, hvad der sker og prøve at forstå
stillingen. Her gik jeg bare en stor gammon og
var efterfølgende meget tilfreds med mit pas, lille
take eller ej. Det er åbenbart noget man bruger
en del i Frederikshavn, at man midt i en kamp
lige skal spille en stilling færdig for at se, hvad
der sker. Nå, men min og Eges kamp blev tæt,
men endte dog med mig som vinder, og i ﬁnalen
slog jeg Lars Bo i en ligeledes tæt kamp, og var
dermed kvaliﬁceret til ﬁnalestævnet på Casino
Munkebjerg ved Vejle.

Den efterfølgende aften mødte jeg op på det andet
spillested, som er tilmeldt Bg Cup i Frederikshavn,
pizzeriaet Jerrys. Dette er også ”klubbens” faste
spillested, hvor de spiller en tirsdag i hver måned.
De har fået en meget fordelagtig aftale med
stedet, som hver gang donerer gavekort for 3-400
kr. samt fri middag til turneringslederen, hva’ be’
ha’?! Desuden er der også blevet sponseret en
del nye spil til det gammon glade folk i byen. Jeg
synes personligt, at denne by er en lille usleben
diamant i det danske bg-landskab og bestemt
værd at kigge forbi, hvis man er på egnen.
Jeg snakkede lidt med for-kvinden i Frederikshavn
om at være en klub og melde sig ind i DBgF.
Hendes første kommentar var ”Klub? - Skal
man så rejse meget? – Det kan jeg altså ikke!”
Det er med andre ord meget svært at sælge
holdturneringen til disse folk, og jeg lod da også
være at forsøge. Men derimod må det være helt
oplagt, at de ca. 10 folk der nu mødes fast kan
melde sig ind i forbundet som B-medlemmer, når
dette træder i kraft, og komme til at ﬁgurere på
vores rating-liste, cafe-kalender osv. Det må være
første skridt til at gøre dem mere synlige, så der
er basis for, at de kan vokse sig store nok til, at
der er potentiale nok til holdturneringen.
Det var vist nok politik herfra. Jeg stødte på nogle
spændende stillinger. Her er det Lars Bo i hans
første kamp denne aften:
Match til 5. Score: 3-3.Sort skal spille 6-3

�

�

Der er ikke blevet doblet fra start af dette parti,
som ellers er kutyme ved scoren 2væk-2væk. Nu
vil man til gengæld gerne vinde en gammon. Det
må være indlysende, at der er meget gammon,
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hvis man hitter og undgår, at hvid får sine brikker
nærmere hjem. Dels spiller hittet på at samle
én, måske to ekstra brikker op. Spørgsmålet er
så, om man skal være bange for hvids prime og
prioritere at hoppe over den? Let’s face it. Hvid
kan nærmest umuligt vinde her, hit eller no hit.
Sort vinder omkring de 90% uanset, og har også
stadig cuben i spil til at doble ud med. Til gengæld
kan man fordoble sine gammons ved at hitte, fra
ca. 23% til en 47%. Og da gammons er så vigtige
og match-vindende her, så bør man bare hitte og
lukke den kamp. Aktuelt hittede Lars Bo ikke,
men vandt en gammon alligevel… skæbnens
ironi… ☺

Match til 5. DMP
Hvordan spiller man så 21 her sort?

Bagefter var det Lars Bos modstander, som
kommenterede, at han burde have hittet. Der
blev diskuteret for og imod. Stillingen blev sat
op igen, og modstanderen spurgte, om de ikke
skulle prøve at spille stillingen med hit. Som
sagt så gjort, og Lars Bo vandt endnu engang en
gammon, på ægte Frederikshavner-maner. Og
hvad havde man så lært af det? ☺

Jeg synes den er noget tricky, og mange er sikkert
ikke glade for at ødelægge sit ﬁne bord. Det er
dog korrekt ifølge Snowie, at holde modstander
beskæftiget på baren med 3/1 3/2*. Det er det
taktiske spil, som gør at man er favorit til at lukke
til 5punkts-bord i næste rul. Det halverer også
de numre, som modstander stikker af på fra
20 numre (5ere og 6ere) til 10 numre (25, 26,
34, 35, 36). Samtidig undgår man multijokere
som 55 og 66. Ideen må som sagt være bare
at gå efter at lukke bordet. Når modstander kun
har spillet 4 brikker af, så er man jo stor favorit
hvis det lykkes. Aktuelt, så valgte Ege det noget
passive 8/5 og blev prompte straffet med en 55
fra modstander og blev således ekspederet ud af
aftenens Bg Cup. Så ku´ han lære det.

I Eges første kamp kom hans modstander ud for
følgende stilling i DMP:
Match til 5. DMP. Sort skal spille 6-5.

�

�

Da Ege således på hårdeste vis var ude, ville han
gerne have en hygge-match med mig. Vi satte os
således ned og gik i gang. Undervejs kom vi ud for
denne stilling, hvor vi diskuterede en del, hvorvidt
der skal dobles eller ej:

Hvordan er det så man vinder mest her? Jeg
tænker på, at det er DMP, og jeg skal bare vinde.
Så derfor vælger jeg personligt det naturlige spil,
som ser meget stabilt ud, nemlig b/20 13/7
der bevarer både anker og prime intakt. Hvis
modstander skal vinde herfra skal der ret hurtigt
produceres både 1 og 6 uden at der kommer
yderligere problemer til. Jeg føler også, at det
efterfølgende er lettere at udbygge og rulle min
prime, når jeg har sikkerhed i ankeret. Det vil
sige, at mit fremtidige spil bliver mere ubesværet.
Snowie er da også helt enig i, at man skal lave
”the pretty play”. Det er simpelthen bare stabilt.
Aktuelt valgte modstander at hitte løs med
b/20 8/2*, og stakkels Ege kom i slem knibe,
som man kan se i den efterfølgende stilling her.
Han blev lukket ude med to mand, men rammer
modstander i bear off og skal nu forsøge at redde
den hjem:

Lars Bo Sørensen.
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Match til 5. Score Sort fører: 3-1. Skal Hvid doble?

�

Diskussionen går mest på, hvor tidligt man
dobler ved 4væk-2 væk scoren. Ege var med på
udregninger af double point og take point. Det ser
ud som følger:

Double point

Man skal derfor ikke doble lige så snart man tror
man er favorit, da man kun kan vinde de ekstra
10% og det er ret dyrt at double modstander
lige i mål. Det samme vidner modstanders take
point om. Han kan tage helt ned til 20%, når der
ikke rigtigt er nogen gammons i stillingen. Det er
derfor man sagtens kan vente.
Aktuelt doblede Ege ikke, men gik bare en
standard gammon. Det viser sig da også, at han
slet ikke engang er favorit i stillingen, hvilket vi
ellers begge troede. Således berigede og klogere
på 4væk-2væk doblinger var aftenen slut, og den
glade vinder og ﬁnalist i Bg Cup blev Lars Bo. Jeg
vil helt sikkert vende tilbage til Jerrys, som er et
ﬁnt spillested med gode forhold, og kan som sagt
anbefale alle andre at gøre det samme.
Vi ses på Jerrys.. ;-)

No double/lose = 18%, double/lose = 0%, no
double/win = 40%, double/win = 50%. Følgende
risikerer man 18% for at vinde 10%. DP = risk/
risk+gain = 18/18+10 = 18/28 = 64,3%.

Take point

Pas = 60%, take/win = 100%, take/lose = 50%.
Følgende risikere man kun 10% for at vinde de
40%. TP = risk/risk+gain = 10/10+40 = 10/50
= 20%.

Doblings vindue
64,3% - 80%

Marit Bones og Ege Lundgren

Pia Jeppesen vandt Partouche Gammon Tour i Lyon, Sander Lylloff blev 2’er. Fra venstre mod højre, PGT
Turneringsleder, Eric Guedj, Sander Lylloff, Pia Jeppesen, Nathalie Guez og Hugo de Feny fra Partouche
Gammon Tour Team

En god måde at blive bedre på
Årets spiller 2006

Michael Larsen blev i påsken kåret til ”Årets Backgammonspiller 2006”. Gammons
udsendte fangede ham til en snak om hans backgammonopdragelse, og om en turnering, han gerne vil vinde.
Hansen. Det er en rigtig god måde at blive bedre
på, fordi man hele tiden hører de gode spilleres
argumenter for deres spil. Desuden har jeg
analyseret mange af mine kampe i Snowie**,
hvilket også har hjulpet mig rigtig meget, fortæller
Michael Larsen, der selv er lidt overrasket over, at
han er blevet valgt til ”Årets Backgammonspiller
2006”.
- Det ville jeg aldrig have gættet på for tre-ﬁre år
siden, men jeg er meget glad for anerkendelsen,
som jeg ser som et stort klap på skulderen fra
backgammonmiljøet.

Michael Larsen. Årets spiller 2006
Til hverdag er han en servicemindet kontorchef i
X-change, hvor han bestiller valuta, og tager sig af
den daglige administration og udefrakommende
opgaver. Men over backgammonbrættet er
han en type, de færreste ønsker at møde.
Ikke fordi han er ubehøvlet, for sådan vil de
færreste nok beskrive 33-årige Michael Larsen,
men fordi han efterhånden er blevet en rigtig
skrap backgammonspiller, der ikke levner sine
modstandere mange chancer. Det ﬁk han et
tydeligt bevis på, da Dansk Backgammon
Forbunds medlemmer kårede ham til ”Årets
Backgammonspiller 2006” efter en sæson, hvor
han opnåede seks resultater. Desuden blev han
topscorer i elitedivisionen med en imponerende
individuel score på 17 sejre og blot tre nederlag,
hvilket var stærkt medvirkende til, at Mama
Lustra blev danske mestre for hold.

Et stort skulderklap

Michael Larsen, eller blot Mik som han ofte
bliver kaldt, begyndte at spille backgammon i
1999 med nogle venner fra Ostenfeld Kollegiet,
der ligesom ham selv studerede på DTU. De
spillede Backgammon Cup, der nu hedder 7Eleven Cup, og Nordic Open, og deltog desuden
i holdturneringen (med holdet Gamses Venner).
Michael spillede stort set kun holdturnering i de
første år, men i 2003 begyndte han at bruge
mere tid på det gamle brætspil. Men hvordan er
han blevet så god?
- Jeg brugte meget tid på at spille chouette* med
skrappe spillere som Jess Danielsen og Michael

Michael har indtil videre opnået 20 resultater, og
står det til ham selv, er der ingen tvivl om, hvilket
resultat, der skal føjes til listen.
- Jeg vil gerne vinde det individuelle Danmarksmesterskab, da det er noget specielt. Turneringen
har ikke så stor prestige i backgammonmiljøet,
og for min skyld kunne indskuddet godt være
højere, så der var noget mere at skyde efter rent
økonomisk, men jeg vil gerne vinde det uanset
hvad, da det for mig er ’mesterskabet for miljøet’,
siger Michael.

* En chouette er en måde at spille backgammon
på, hvor ﬂere end to spillere kan være med på
samme tid. Så længe man vinder, spiller man
alene mod de andre, der løbende må diskutere,
hvordan de skal spille.
** Et computerprogram, der for eksempel kan
fortælle, hvor godt man spiller, og hvilke typer af
fejl, man især skal være opmærksom på.
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Turneringskalender

Kalender

Juni

7-Eleven Backgammon Cup Finale
TMG Pokalﬁnale

Champions League og UEFA Cup
Horsens Open

9. juni

DBgF 33 36 36 01

16. juni

DBgF 33 36 36 01

27. juni - 14. okt.
30. juni

Steen Grønbech 41 58 60 80
Jørgen Mohr Poulsen 75 65 41 15

August

Svendborg Open
Farum Open

4. august
25. august

Kenny Nissen 20 11 62 01
Gudmund Thorsbro 44 99 42 42

September
DM i Doubles

TMG Holdturnering

1. - 2. september

Tommy Kean 22 61 48 00

6. sep. - 3. feb.

DBgF 33 36 36 01

24. - 25. november

DBgF 33 36 36 01

November
DM individuel

Læs mere om turneringerne på: www.dbgf.dk

Gammon 107

Kalender

Caféturneringer
Mandag
High Q

19.00

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

Empire

18.30

-

X-pressen

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

18.30

30,-

Århusgade 8-10, Kbh Ø

Sponsorvin

19.00

20,- + 5,- reg.

Gravene 45, Viborg

Mandage i ulige uger

Temple Bar

19.00

25,-

Sponsorpræmier,

Sir Club

Nørrebrogade 48, Kbh. N
sidepulje og masterpoints

19.00

25,-

Nørregade 49, 5000 Odense C

19.00

50,-

Korsgade 8, 2200 Kbh N

SP 50,-1, mere end 10
spillere udløser ½ ﬂ.
spiritus til vinderen

18.30

20,-

Nyborgvej 4, 5700 Svendborg

SP 80,-1

19.00

25,-

Nordre Ringgade 3, 8000 Århus C - SP 50,-1

19.00

25,-

Mellemtoftevej 11, 2500 Valby

SP 50,-1

19.00

0,-

Havnen 7, 8700 Horsens

SP 50,-1

19.00

100,-

Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C2

SP 50 kr. Kun i ulige uger

17.00

250,- + reg. 25,- Sønder Boulevard 52-54, Kbh. V

14.00

100,-

Safran

1 ﬂ. Bacardi rom eller
1 ﬂ. Smirnoff vodka

Tirsdag

Dilligencen

Onsdag
Bowl-Inn

Universitetsbaren

Torsdag
KBgK

Horsens

Lørdag

Universitetsbaren
High Q

SP 200,-1 Cup til 9 point.

Søndag
Grønttorvet

Sortebrødre Torv 9, 5000 Odense C Sponsorpræmier: Ølbilletter.

1 SP = Sidepulje er én frivillig ekstra indsats. Den spiller, som har indbetalt Sidepulje og som kommer længst i turneringen, i forhold til de spillere der har
indbetalt et beløb i sidepuljen, har vundet sidepuljen.
2 Urpreference.
Telefonnumre til det enkelte spillested ﬁnder du på nettet under http://www.dbgf.dk/turneringer/cafeturneringer.php
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Min introduktion til DBgF
Introduktion til DBgF

Jeg er for nylig begyndt at spille ”rigtigt” backgammon. Jeg, og rigtig mange andre
begyndere, vil nu nok mene, at vi også førhen spillede rigtigt – også selvom det måske
ikke var på turneringsniveau. For selvom backgammon er verdens mest fascinerende
spil, er det jo trods alt også stadig bare et spil – uanset hvilket niveau spilleren har.
Jeg har altid spillet lidt for sjov. Faktisk startede
jeg sammen med min søster for mange år siden,
da vi var ca. 8 og 9 år gamle. Mine forældre havde
et spil, som de sammen med mange andre havde
købt som årets spil engang først i 70’erne. Vi satte
os så ned med reglerne i hånden, og spillede det
bedste vi kunne. Desværre endte det altid med at
min lillesøster vandt, så det ebbede lige så stille ud.
I forbindelse med et længerevarende forløb med
et brækket ben, ﬁk jeg en masse tid til at sidde
og spille bl.a. på TV2, men måtte hurtigt skifte til
egentlige klientsider, da der altid er mange ﬂere
at spille med uanset tidspunktet. Sidegevinsten
var så, at man også gennemsnitligt møder bedre
spillere, og takket være deres rating kan se,
hvem man skal holde særligt øje med, for at lure
hvordan de spiller, og måske hvorfor de mon er
så meget bedre.
På et tidspunkt er benet bedre, og kæresten ved at
være træt af, at jeg hele tiden vil spille med ham
– så han foreslår, at vi prøver at se, om der ikke
skulle være en turnering, vi kunne tage til. Det
var dagen før juleturneringen på High-Q, så der
er ikke nogen vej udenom – vi må ind og se, om
det også holder at spille ”in-real-life”. Så vi dukker
op til turneringen, bliver meldt ind i forbundet
og bliver i det hele taget, taget rigtig pænt
imod. Turneringslederen, Henrik Bang, er endda
så sød at sørge for at præsentere os for vores
modstandere, så vi ikke skal kigge os forvildet
om efter dem.
Ud fra et spillemæssigt synspunkt var turneringen
ikke den store succes for mig – jeg var nemlig så
heldig at trække Thomas Hansen i første runde
i et spil til 11 point, og det var altså en lidt for
stor mundfuld at starte med. Jeg ﬁk nogle point,
og følte mig da ikke helt uden chancer for lidt
ﬂere, men det stod hurtigt klart, at det ikke var
et spørgsmål om, hvem der vandt, men mere
om med hvor meget. Turneringslederen var da
igen sød at oplyse, at Thomas vandt DM i 2005,
og da jeg jo allerede vidste, at jeg havde været
overmatchet, var jeg derfor bare glad for de point,
jeg nu engang ﬁk.
Med en god oplevelse i bagagen var konklusionen
klar – vi måtte også lige forbi en klub, for at se
om det var noget, der for alvor skulle gøres noget
ved. Valget faldt på KBgK.
Et godt valg. Kendt fra Nettet som Danmarks
hyggeligste klub...

Det var en dag, hvor alle stjernerne var ude at
spille andre steder, men der var alligevel mange
mennesker til cafe-turneringen, og vi blev igen
taget rigtig godt imod og talte med rigtig mange
søde mennesker, som bl.a. fortalte, at der var

Nordic Open i påsken

Som mange sikkert allerede har regnet ud, var vi
da nødt til at se, hvad det var for noget, så det var
ret oplagt at vi kiggede forbi Helsingør Skærtordag
til begynderturneringen, som var rigtig velbesøgt
og ﬁk os en rigtig hyggelig dag. Efter alle disse
gode oplevelser og med en fornemmelse af, at
man også har en chance, var der ikke andet at
gøre end at dukke op til hovedturnering behøvede
desværre ikke at tage med alle dagene, men jeg
skal i hvert fald ikke klage over mit udbytte – så
jeg kommer i hvert fald igen. [Pia endte på 5./6.
pladsen i Intermediate-rækken og ﬁk dermed
penge med hjem. Red.]
Nu havde jeg selvfølgelig spillet rigtig meget i forvejen og havde luret noget på at begynde at spille
i et stykke tid, men hvis nu ikke jeg havde haft alle
disse positive oplevelser af at være velkommen
uanset mit spilleniveau, så havde jeg nok ikke
så hurtigt været overbevist om, at jeg gerne ville
spille lidt mere end bare som tidsfordriv.
Det gør en forskel, om man som ny bliver taget
vel imod og ikke føler sig udenfor.
Så min opfordring til alle etablerede spillere
skal lyde, at når du møder en begynder, så følg
eksemplet fra alle de skønne mennesker, jeg har
mødt indtil videre:
● fortæl dem om hvordan turneringen hænger
sammen, og hvor de kan lære mere
● vis overskud, når du vinder – husk du har også
været ny engang, og du skal måske møde din
modstander igen om et par år, når han er blevet bedre end dig
● Vis også overskud når du taber - det kan
faktisk læres...
● jo ﬂere gode spillere, der er i Danmark, jo
bedre har du selv mulighed for at blive
● og sidst men ikke mindst – det er stadig bare
et spil
Vi ses derude :-)

Danish Backgammon League:
En online/live-turnering med
kæmpe præmier
DBgL

En online-turnering med et live-ﬁnalestævne krydret med et sponsorat, der er uhørt
højt efter danske forhold. Det er resultatet af et nyt samarbejde mellem Peter Hallberg
og Claus Cato.
Hele posen skal rystes godt og grundigt, for
meget af det, der foregår i Dansk Backgammon
Forbund er for konservativt, og der er for lidt
nytænkning. Det mener Peter Hallberg, der
sammen med Claus Cato har dannet virksomheden PHCB International. Tanken er, at Hallberg og Cato vil tilbyde eksempelvis servere
på nettet nye koncepter til afholdelse af backgammonturneringer.

DBgL som et pilotprojekt. I første omgang har
målgruppen været Dansk Backgammon Forbunds medlemmer, men kommer det til at gå,
som Hallberg og Cato ønsker det, stopper det
ikke her.
- DBgL er en dansk turnering, men hvis den
bliver en succes, udvider vi den måske til at blive
nordisk, europæisk eller måske endda world
wide, fortæller Peter Hallberg.

Kæmpepræmier

Håb: At undgå røde tal

PHCB Internationals første projekt, Danish
Backgammon League, er allerede sat i gang.
Turneringens indledende runder foregår online
på PartyGammon. 23 hold er tilmeldt, og de er
inddelt i ﬁre puljer, hvor alle møder alle. Kampene
foregår ligesom i holdturneringen - ﬁre spillere
møder hver en anden spiller fra modstanderholdet
- bortset fra at kampene afvikles online, og
matchlængden er 13 point.
De to bedste hold fra hver puljer kvaliﬁcerer sig til
ﬁnalestævnet, der bliver afviklet live den 10. juni
på High Q i København. Vinderholdet får ﬁre entréer
til mesterrækken ved VM i Monte Carlo samt ﬁre
gange 1.000 dollars til rejseomkostninger. Det
tabende ﬁnalehold præmieres med 3.000 dollars,
mens de to hold, der falder af i semiﬁnalerne hver
får 1.200 dollars. Det giver en samlet præmiesum
på 16.400 dollars, hvilket er mere end ﬁre gange
så meget som de 23 hold har givet for at deltage i
turneringen (det koster 150 dollars pr. hold).
Peter Hallberg er glad for det nye koncept.
- Med DBgL har vi forsøgt at tage det bedste
fra holdturneringen og det bedste fra pokalturneringen, der er to gode turneringer, der er
meget populære, fortæller Hallberg, der opfatter

Gammons udsendte møder Peter Hallberg, da de
to første runder i de indledende puljer er blevet
afviklet. I alt 2 * 88 kampe, og der har kun været
problemer med at få en enkelt kamp i gang, så
Hallberg er meget tilfreds.
- Det har kørt rigtig godt indtil videre. Selvfølgelig
er der ting, der kan gøres bedre, for eksempel
ville det være godt, hvis spillerne ﬁk mulighed
for at gemme deres kampe, så de kan analysere
dem efterfølgende. Det vil vi forsøge at få rettet,
inden næste sæson begynder til efteråret.
Med PHCB International vil Peter Hallberg og
Claus Cato forsøge at sætte helt nye standarder
for backgammon-arrangementer. Under forberedelserne til DBgL er der brugt rigtig mange timer
på at få det hele til at fungere, og målet er i første
omgang, at der ikke er røde tal på bundlinien, når
turneringen er afviklet.
På længere sigt er det ambitionen, at eksempelvis
spilservere som PartyGammon skal betale Hallberg og Cato for udvikling af koncepter. Hvis det
skal lykkes, gælder det om at opbygge et godt
renommé, og her er Danish Backgammon League det første spæde skridt på vejen.

Allan Christensen. En koncentreret DBgL-spiller
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My second Nordic Wide Open
My 2nd Nordic Wide Open

About Nori (Noriyuki Hosaka, e-mail: nori@backgammon.gr.jp, gamesgrid id:nori): Nori
enjoys and steams at Games Grid with alias of ”nori”. He is losing some money at
play65.com with alias of ”zoophagous”. He is living in Koishikawa, Tokyo, which is very
close to the site of the monthly tournament ”Challenge Cup” held by JBL (Japanese
Backgammon League, red.). He is working on the web site for backgammon learning
”backgammon base”(he may say ”All your errors is belonging to us”) using gnuBG,
Python, TurboGears and MySQL. It will be online this summer. He wishes to ﬁnish this
site and get to Monte Carlo to introduce it to the public.
So, I had been losing so much for two weeks, until
the time when Aeroﬂot took me to Denmark. It
was two hard weeks for me, losing to people with
snowie 9 or more while my play was 4 or 5. I lost
all my money in the play65 account and lost all
events in Osaka Open
(Osaka is the second largest city in Japan. Yuri
Nakamura is the small girl who won intermediate
at Nordic Open last year and of course she
participated in it again).
Just before that agony, Mochy invited me to join
Nordic Open satellite. At that time I was not sure
about going to Denmark, but I defeated the best
player in Japan, Michy, and won the ticket.
I do believe he has spent a lot of time re-viewing
that match. Michy is well known as the hardest
learner ever. Last time I defeated him (in a jackpot
during the Backgammon Festival in Nakano), he
was re-constructing the whole game by himself
without any note!
As I faced my next opponent Mr. Nasu, Michy
made a clicking noise of checkers by doing that.
The sound of the clicking checkers distracted me
from the match with Mr. Nasu. It made me so
horriﬁed and I admire him so much.

Aeroﬂot is well known for its low prices and
simple services. Some people are worried about
its safety, but it is the best airline in Russia. It
uses the same airplanes (B767, A320) as other
airlines do. Aeroﬂot doesn’t use airplanes made
in Russia.

Good things about Aeroﬂot are

- They have bigger seats than ANA (Japanese
airline) for economy class, since the Russians
are just as big as Danish people are. That’s good
news if you a Japanese with a small budget.
- It’s cheap. It costs 2/3 of other airlines. Do not
ask me how they can do this.

Bad things.

- the movies are not really interesting. And you
don’t have a choice - you will be bored!
- the transit in Moscow. You will be trapped there
for half a day.
For Danish backgammon players there is a good
solution to these two problems:

Then I felt like ”O.K., I’m going now”.
My last participation in Nordic was when I stayed
in Dusseldorf, Germany for my work. I took the
’nacht zug’ to get to Copenhagen.
That was an interesting experience, because I
have never had a night trip with ’nacht zug’.
I had an over night experience on the train this
time again but it was the usual train, and it was
the way from Tokyo to Kyoto.
The second reason that I was using the train was
that the airport in Dusseldorf was so poor if you
use some of the cheap airlines like Easy Jet or
something.
The international airport of Düsseldorf is very
handy like the Copenhagen Airport, but the one
that the cheap airlines is using is so far away, that
you have to take an hour bus to get there.
For me it was nonsense to get somewhere you
do not know and have to get there in the early
morning to make sure not to miss the plane.

Poem the dark raptor is on hunting now.
he found his alias shiro-fukurou (“white owl”) and
it sounds nice,
but we will call him kuro-fukurou (“Dark raptor”)
because he catches so many ﬁsh, and he piled 1
million yen from just $2.00 from Gammon Empire
within a single year.
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My 2nd Nordic Wide Open

Yes. Play backgammon.

You may need some sheets, pads, or even director’s chair for your comfort if you want and if you
will have to carry it around.
Of cause, you may spend 5 minutes (The Moscow
Airport is so small to be an international airport.
There’s no room for people and you will be sitting
on the ﬂoor anyway.) It you want to go sightseeing
in the Moscow airport, look for the people living
there in cardboard houses! Believe me; you can
double-check on the way back to Denmark. I
found them again on my way back to Japan.
If you bring your note-PC, then you will ﬁnd plugs
for it on the second ﬂoor, they are for cleaners.
Still, you will have to sit on the ﬂoor to use them.
There is no WiFi. I guess, it is the ideal place for
writing an article for the DBGF magazine, like I’m
doing now.

The opponent of Mike moved his checker with
counting point “one, two, three, ....”.
I played against Svobodny in Cannes, last summer.
At Double Match Point, I think, I was is an almost
hopeless position because my timing was so bad
for the back game.
But I got things upside down by dancing, then
anchoring, and hitting.
Still, I found no “steam” emotions on Mike, he
just silently left after the handshake.
Afterwards I found out that he had won the World
Champion in the past, and also the gentleman
with great brows was watching my match with
Mike is Dennis, by watching the DVD
“High Stakes Backgammon” in the room I stayed
in Cannes.
I do know that I am good enough to cause some
problems to very good players before they win.

In short, it took 11 hours to get to Moscow from
Narita. I waited 2 hours in Moscow and then it
took 3 hours to get to Copenhagen.
At the airport Martin Foldager and Peter Hallberg
found us.
It is great honour to be welcomed by the World
Champion.
I’m sorry that we come to Denmark without, since
we do not have Japanese World Champion yet.

Hallberg told me about Mike’s defeat and that he
had been so upset for a while. It was good fun for
Hallberg.
I could not imagine Mike being upset, though.

Question:

Next day, I took a walk to search for breakfast.
There is a bakery with organic breads and packs
of juice.
The guy at the bakery was very friendly so I was
very happy with my shopping there.
I bought some, but we needed to tear the bread
in order to share with Michy, Poem and me. Poem
made a 0.3 blunder by tearing it.

What do you need to beat a World Champion?
(You do have to win the World Championship,
explanation will follow)
We moved to the Copenhagen Center by train. In
the train, Peter and Martin are stunned by girl’s
screaming.

Martin and Peter was sure that they had saved
lots of money, because we did not have a backgammon board at the cafe. Michy is too tough a
player for them, as they said.

“What is 2x5x28?!”
Well, 2x5=10, so, it is 280, not tough at all. We
are getting close to the answer.
Days before, Mochy told me “If s/he can roll, s/he
is (not “can be”) tough opponent of you.”
After that we moved to the hotel, and Michy, who
had been in Berlin for Crowns Cup joined us. We
decided to go out for some beer.
As Peter says: meet Hallberg drink beers. (In
Japan they say: Meet Kenji, eat sushi, red.)
At the cafe, we talked about the tournament in
Bahamas. We drank beers and Poem who had
wan ted a non-alcoholic drink asked for an Irish
Coffee…
I felt so sorry about Hallberg. That was so
terrible.
When you meet Hallberg, you should give him a
beer, but of course: even if every reader of the
DBGF magazine would actually give him a beer, he
would still be able to drink them all without lying
on the ﬂoor like Peter Lego. We all know that.
O.K., let’s go back to the question.
Answer, she or he can roll, then it is good enough.
That is what happened to Mike Svobodny.

It is not a good idea to make a hole in this kind of
bread. It is not a fair “split”

Typical Danish plate

21

22

Gammon 107
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After breakfast, Mochy joined us, and we, Michy,
Mochy, Yusuke, Poem, Martin and I had sightseeing in Copenhagen.
We had good typical Danish plate for our lunch in
the city center.
Then we walked “Strøget” down to “Kastellet” to
see the little poor mermaid.
We visited Round Tower on the way to “Kastellet”.

Kedde found the right answer. Michy showed it to
us because he made a mistake, and he wanted
see how other players think.
After he got back to Japan, he blogged this position
also (http://michihito.exblog.jp/6777316/).
Next day, we took the train to Helsingor, we stayed
at Dan Hostel.
It is really “Japanese backgammon players barrack”.
Michy, Mochy, Poem, Yusuke and I are packed in
the room with three doubled-decked beds.

(From Left to right, Poem, Michy, Martin and
Mochy)
Martin was freezing the whole day, and asked us
to wait while he bought himself a new jacket on
the way.
I was not freezing at all. Why?? He is Danish; he
is supposed not to be freezing. It was a mystery to
me, but Yusuke ﬁgured out why: “Nori is always
steaming.”
This was my second time in Copenhagen and my
second mermaid experience, 6th or maybe more
for Mochy, and too many to count for Martin.
She was still there, and according to Japanese
standards the sea water was so clean although
being by the city.
I saw wind power plants in remote, factories in the
middle, in the almost clean sea and the mermaid.
It looked eco to me.
After that we walked down to the station (I think it
is “Osthavn”), having “bubble” apartment building.
It is very interesting design. At the west end of
Kastellet, we had a rendezvous with Kedde. He
told us how to get to Helsingor the day after.
When we got back to the hotel, Michy showed
Kedde this position: Match to 3, Black leads 1-0
Black must play 6-2

Poem is counting money he won. Mochy is sleeping, maybe he lost some money. :-P

Nations Cup
�

He showed it to Poem and me. I found that I do
not want to play against someone who plays this
position correctly without any error.

Denmark v.s. Japan
Team Japan has failed to win Nations cup for a
while. When I was in Cannes, Michy and Mochy
tried hard to win, but they could not. Finally, I saw

Thank you very much for nice reception
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My 2nd Nordic Wide Open
the team winning.
During this tournament, Poem ﬁtted in over sea
environment so he could play as well as he does
in Japan.
I was lucky enough to win the championship satellite and saved money at the very ﬁrst day.
I found my opponents were steaming, maybe I
was too lucky. And I found that I am NOT a World
class steamer.
Michy recorded the ﬁnal of the satellite. Here, my
error from the ﬁnal.
Match to 7, the score is 0-0. Black must play 5-3

�

Bliv medlem af
Dansk Backgammon Forbund
Som medlem af Dansk Backgammon Forbund
DBgF har du bl.a. følgende fordele:
● Du kan deltage i turneringer, der bliver afholdt
rundt omkring i landet året rundt

I played 8/3 6/3*. This is a .077 error. Correct
move is 16/8.
Why?
- Black is 25 pips ahead before the roll. There is
no need to hit to gain pips, but instead you need
to decrease contact.
Hitting may increase contact, when red enters
with ace or deuce.
- 16/8 leaves no shot and clears the most
backward checker, 8/3 6/3* leaves a shot and
the backward checker alone. Safety is the main
concern for black here, because he is ahead in
the race.
- The gain by hitting is limited, since red has the
21pt anchor.
- Getting hit is costly, since red has a 3pt board
with the bar point.
Portrait of Michy, intended for the player of the
day, but I failed to hand it to Pernille.
It is my turn to ﬁx breakfast. In Cannes, I did the
same thing, and it made me relax and let me play
well.
Does anybody want me to ﬁx your breakfast in
Cannes or World Championship in Monaco?
There is packed soup in shops in France, they are
very convenient. I used it in Cannes, too.
Somehow there is no such thing in Japan; we
have canned soup like ”Cambel”, though.

Nations Cup

● Du vil få et ratingtal og ﬁgurere på den ofﬁcielle
ratingliste over danske spillere
● Du kan deltage i holdturneringen, der starter i
september og afsluttes i februar
● Du vil modtage DBgF’s medlemsblad ‘Gammon’
ﬁre gange årligt

Hvis du ikke har været medlem af DBgF de sidste
3 år (2004, 2005 og 2006), kan du blive medlem
for resten af 2007 for kun 100 kr. gennem vores
introtilbud. Det normale medlemskab koster 550 kr.
for hele 2007. Hvis du er under 21 år per 1/1-2007
kan du melde sig ind på et juniormedlemskab, der
koster 200 kr. for hele 2007.
Tilmeld dig via info@dbgf.dk og overfør pengene
til 9570 2919265 (de første ﬁre cifre er bankens
registreringsnummer)
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Bananer, brunch, blitz og Bøytler…

Af Claus Steensgaard

Fratelli Open

Bevæbnet med en ualmindelig stor selvtillid var jeg mødt op på Café Fratelli en herlig
varm og solrig søndag. Målet var ganske klart. Jeg skulle bevæge mig endnu højere
op ad ranglisten, og gerne have årets førsteplads hjem. Feltet jeg var oppe imod var
såmænd skræmmende nok, Tordenskjolds soldater, de sædvanlige tosser, men igen
– jeg kunne ikke tabe.
Caféen havde jeg gæstet tidligere. Et charmerende
sted med en hjertevarm og imødekommende
holdning til os underlige backgammonspillere.
Som et klart take var prisen på buffeten kun 89,kroner. Uhørt billigt i disse tider, og det var endda
med juice og kaffe ad libitum. Så vi ﬁk forsynet os
med pandekager, æg, bacon og hvad der ellers
hører til…
Morten, holdkaptajn for Brønshøj Backgammon
Klub, er en ildsjæl og en af de typer, der gør så
uendeligt meget for os inkarnerede brikﬂyttere,
havde tilrettelagt en ﬁn lille turnering, hvor i alt
16 spillere i mesterrækken og 7 i mellemrækken
mødte op. De sædvanlige storskrydende opmeldinger føg i luften, og alle afventede den offentlige
lodtrækning. Vi skulle spille Monradsystem - som
jeg i øvrigt er indædt modstander af, men det er
en anden historie - og det er væsentligt hvor tidligt
man trækkes. Jo lavere lodtrækningsnummer
des bedre. Jeg trak nummer 15, og var således
ikke heldig. Nå – det skulle jeg nu hurtigt få lavet
om på. Tabe hverken ville eller kunne jeg.
Min første modstander var Kim. En hyggelig
stille type og med min i forvejen brovtende og
en kende højtravende stil, så skulle jeg nok få
ham ud af balance og ud af favoritrækken. Men
som alle efterhånden ved, så er det de tomme
tønder der buldrer mest. Jeg havde absolut intet
at gøre imod Kim, og jeg blev mere og mere tavs.
Vores kamp blev underligt uinteressant, og jeg
tabte pænt stort. Til gengæld havde jeg et godt
øje til nabobordet, hvor Taus Bøytler var nede
imod Kevin Jørgensen. Ikke bare nede, men langt
nede. Begge spillere er yderst sympatiske, og er
vel hinandens indbyrdes modsætninger. Kevin er
den tavse og grundige type. Taus den larmende
type, dog også grundig men samtidig en spiller
der ikke er bange for at anvende utraditionelle
spillemetoder, når tingene ikke lige ﬂasker sig.
I en match til 15 var Taus hele tiden bagud, og
endda med 6-7 point hele tiden. På et tidspunkt
får Taus en joker, og to 4’ere ryger ud af koppen.
Det blev vendepunktet og stakkels Kevin tabte
både mælet, terninger og bægre, og hele salen
rystede af grin, da Taus gav Kevin et par verbale
shots med på vejen.
Karsten Bredahl ﬁk måske også rystet Kevin
en smule, for da alle vi andre for længst havde
færdigspillet vores kampe, så sad Kevin stadig,

og tænkte over sine træk. Det var det med
grundigheden, jeg mente. Karsten nåede lige
at fyre et par friske kommentarer af, og selvom
jeg holder meget af Kevin, så spiller han ikke
lynhurtigt. Ja, nogle vil endda sige en smule
langsomt. Bevares – vi skal have tid til at tænke,
men alting med måde.
Uanset hvad, så var mit første nederlag en
kendsgerning, og gudhjælpemig om Taus ikke ﬁk
vendt bøtten, og vandt en tæt kamp 15-14.
Min næste modstander kunne jeg ikke tabe til.
Michael fra Sorø havde jeg mødt et par gange
tidligere, og hver gang givet knøsen en lektion i
held og mere held. Vi skulle først mødes i blitzen,
og jeg ﬁk Michael grundigt i sovsen, da jeg bevidst
kørte et bagspil imod ham. Han var vind og skæv,
og vidste hverken ud eller ind, og jeg vandt let.
Mod er godt, men hovmod mindre godt. Jeg vil
blankt erkende, at jeg undervurderede Michael
i vores efterfølgende alvorlige kamp, og tabte
pænt stort. Røv og nøgler. 2 nederlag i lige så
mange kampe. Da vi var færdige med vores 13
point kamp, skulle vi lege lidt, men Michael har
vist jydegener, for han vil ikke spille om penge.
Til gengæld ville han gerne spille om brunch,
burgere, pils og den slags, dumt af ham, for når
jeg kan vinde mad eller drikke, så er jeg farlig.
Jeg ﬁk vundet det meste af Fratellis sortiment af
mad, og måtte til sidst ringe efter min kone, vores
børn og vores barnepige. Jeg kunne simpelthen
ikke, spise mig igennem alt det mad og drikke
jeg vandt, og måtte til sidst give Taus både
bananasplit og hovedret. Jeg kunne ikke mere..
At det lige blev Taus, der nappede både hovedret
og dessert, har sin egen særlige historie. Caféen
har jeg rost, og det står jeg ved. Men lige præcis
den dag gik det galt. Der var en ny tjener, som ikke
var så superskrap til det danske sprog, og den
særlige skarpe jargon visse backgammonspillere
mestrer. Taus måtte vente 45 minutter på en
isdessert, og det er alt for længe. Ja, der blev
endda indgået væddemål om, hvad der var
hurtigst: Kevin Jørgensen eller en bananasplit?
Jeg tror det er dødt løb.
Nå – 2 nederlag af 2 mulige er ikke godt, men jeg
så alligevel frem imod min 3. kamp. Jeg skulle
op imod årets spiller, Mik, fra Mama Lustra. Jeg
havde aldrig mødt Mik før i en kamp, men jeg
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Fratelli Open
havde et pænt sympatisk indtryk af ham. Flere
backgammonspillere, der møder succes og
vinder, har det med at miste jordforbindelsen,
men sådan er Mik ikke. Altid ﬂink, altid
imødekommende og altid frisk på at hjælpe med
stillinger, udregninger og spilstrategi. Og så bliver
jeg altid ekstra opsat, når jeg møder de ’store’
navne. Jeg skal vise dem, skal jeg. Men mod Mik
var der såmænd heller ikke noget at komme
efter, og igen tabte jeg uden de store falbelader.
På Dansk Backgammon Forbunds debatsider
har jeg postet en stilling, hvor jeg redobler til 4.
Stillingen ses nedenfor:

Kamp til 9, stillingen er 0-0. Skal Hvid doble?

Kamp til 11, Hvid fører 3-0. Skal Sort doble?

Kamp til 9, Hvid fører 2-0. Skal Hvid doble?

�

�

�
Efter 3 nederlag og med Monrad som system
kunne jeg lige så godt gå hjem. Det ville jeg
normalt også have gjort, men ikke i dag. Der
var nemlig en rigtig god stemning på Fratelli.
Der var ﬂere spillere fra Danmarks hyggeligste
backgammonklub, Københavns Backgammon
Klub, og deres indbyrdes snak, Bredahls skarpe
tunge og Miks underfundige ditto, det strålende
solskin og Taus’ banankampe, udgjorde tilsammen
en ﬁn sjov cocktail. Jeg blev hængende.
Der var trods alt hæder og ære at kæmpe om,
og det ser ikke supergodt ud med 4 nederlag på
stribe. Så alle sejl skulle sættes til. Kevin og jeg
skulle i 4. og sidste kamp ﬁnde ud af, hvem af
os der skulle slutte sidst. Kevin har jeg mødt ﬂere
gange, og har vist endda en positiv score imod
ham. Da jeg alligevel ikke kunne nå noget, og da
jeg var usikker på, hvordan Kevin havde det imod
bagspil, så prøvede jeg bevidst at køre bagspil.
Ikke bare traditionelle bagspil, men superbagspil
med 4 eller 5 punkter i modstanderens hjemland.
Det virker godt. Rigtig godt. Men man skal
bare huske, at når det endelig kikser, så kikser
det big time, og man taber både gammon og
backgammon. Jeg husker en kommentar fra
Lennart Kurland, hvor jeg havde spillet mit åbningsrul, 31, på følgende måde: 6/5 og 6/3.

Alle mine betragtninger til trods, så tabte jeg igen.
Meget symptomatisk var solen også ved at gå på
hæld, og Kevin og jeg sad til sidst mutters alene.
Hvem gider se tabernes ﬁnale? Ikke jeg. Mens vi
sad alene og hyggedystede, havde Taus lukket
munden på kometen Kim Lethan. Kim havde
ellers vundet alt hvad vindes kan, men Bøytler
kunne han dog ikke knægte…

Kevin Jørgensen

Da Lennart siden hen fortalte uglerne om vores
kamp, var han både rystet og overrasket. ”Den
mand er sindssyg”, udbrød han.
Tja. Måske. Nogle gange er det sjovt at spille
utraditionelt, og det er meget lærerigt, idet man
kommer ud for positioner, man ikke ser hver dag.
Se for eksempel nedenstående 2 positioner. Du er
hvid og på rul. Kan du doble? Bør du doble?

Michael H. Pedersen
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Af Peter Hallberg

Venskabelige bånd mellem
JBL og DBgF
Venskabsforbund

Ved Landsrådet 2007 blev det vedtaget at Dansk Backgammon Forbund (DBgF) vil
dedikere sig arbejdet med at styrke relationerne til Japanese Backgammon League
(JBL).

Baggrund

Historien starter tilbage i 2004, da Mochy var
kommet til Danmark fra Japan for bl.a. at studere
selve spillet backgammon samt organisation af
backgammon. Grunden til dette var, at Mochy
vidste, at DBgF var et af de største og bedst
fungerende backgammonforbund i verden. Derudover havde Danmark også rigtig mange stærke
spillere, og det måtte der være en grund til.
Dengang var det Tommy Andersen, der var formand, og sammen med Mochy snakkede de sig
frem til nogle ideer, som kunne udvikle både DBgF
og JBL. Til at starte med var planen at skyde nogle
projekter i luften, og se hvad der holdt vand.

Danskere i Japan og japanere i
Danmark

En af de første ideer var at sende spillere fra
Danmark til Japan, for at deltage i Japan Open
og ligeledes sende spillere fra Japan til Danmark,
for at deltage i Nordic Open. Hele projektet
startede med, at jeg blev inviteret til Japan
Open umiddelbart efter jeg vandt VM. Det var
en fantastisk oplevelse, som jeg bestemt under
alle. Der var gjort meget for, at jeg skulle føle
mig velkommen og godt tilpas, og der manglede
ikke arrangementer som var med til at gøre
turneringen spændende. Fokus fra min side var
primært andre steder end på selve turneringen.

Året efter kom en mindre delegation af japanere
til Nordic Open, og de var glade for stemningen
omkring sådan en stor turnering. Der var mange
danskere som hjalp med til at give japanerne
nogle gode oplevelser, og ingen tvivl om at de tog
hjem, og ﬁk endnu ﬂere til at komme til næste
Nordic Open.
Fra Danmark har bl.a. Karsten Bredahl, Bjarne
Riboe, Allan Westermann og Sally Larsen været
afsted. De har alle sagt, at det var en fantastisk
oplevelse.

En hjælpende hånd

Det er fantastik dejligt, at man kan få hjælp til
løsning af praktisk problemer, når man er et sted,
der er så fremmed som Japan er for danskere.
Da jeg var afsted, var der folk, der hentede mig i
lufthavnen, mit hotel var booket for mig og der var
folk, som var villige til at tage på sightseeing med
mig. Det gjorde det hele til en bedre oplevelse for
mig, idet jeg ikke skulle bruge tid og kræfter på
ting, som let kunne ordnes af japanerne.
Det samme har vi forsøgt at gøre for de japanske
spillere, når de kommer til Danmark. Vi tager i
lufthavnen, og har sørget for at booke hotel til
dem osv. Ingen tvivl om, at det er med til at gøre
det til en speciel oplevelse for dem.

Fra venstre mod højre: Nori, Allan Christensen, Karsten Bredahl, Martin Foldager, Pernille Rosendal, Steen Grønbech, Michy, Allan
Westermann, Mochy, Hans Kristian Mathiesen, Inge Christoffersen, Sally Larsen, Tony Hauboff, Poem, Pia Jeppesen, Henrik Løber,
Yusuke og Peter Hallberg
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Venskabsforbund

Reception

Som noget nyt i år var vi nogle stykker, der havde
planlagt en reception for den japanske delegation.
Vi havde skaffet et lokale under Nordic Open, hvor
vi bl.a. serverede lidt mad og drikke. Formand,
Steen Grønbech, holdt en tale på vegne af DBgF,
og Mochy holdt en tale på vegne af JBL. Der blev
udvekslet gaver og taget billeder og hyggesludret.
Det hele var overstået på knap 1½ time. Min
personlige vurdering var, at det var en bragende
succes.
Pointen med et sådan arrangement er bl.a. at
vise, at vi sætter pris på, at der hvert år er så
mange spillere fra Japan til Nordic Open.

Fremtid

Det blev besluttet på landsrådet at oprette et
Japan-udvalg, som jeg har fået æren af at være
formand for. Vi har en masse ting der skal laves,
og glæder os til at komme i gang. Herunder vil jeg
kort beskrive et par af ideerne.

Website

Vi ville gerne have et fælles website hvor alle
arrangementerne som holdes Japan-Danmark
imellem dækkes. Det vil sige reportager og
lignende fra rejser, venskabsmatcher og meget
andet. Al stoffet vil være tilgængeligt på dansk/
engelsk og på japansk.

Landskamp

Vi ville gerne arbejde for en årlig tradition med
en landskamp mellem Danmark og Japan, som
spilles online. Det har været prøvet et par gange,
men vi vil gerne have ﬂere af de top-skrappe
danskere til at deltage.

Opvisningsmatch
Vinderen af den første Nordic Open Qualiﬁer
spiller en opvisningskamp mod den regerende
Danmarksmester under Nordic Open ligesom det
gøres i Japan Open.

News i news

En fast klumme i Gammon fra japanerne, og
ligeledes en fast klumme i JBL-news om hvad der
rykker i Danmark.

Satellitter

Afholdelse af talrige satellitter til hinandens
turneringer, så ﬂere får chancen for at tage
afsted. Det er langt sjovere at rejse så langt væk,
når man er ﬂere.
Jeg er spændt på at se, hvad vi kan få gennemført,
og hvad der kommer af nye ideer. Skulle nogle af
jer derude have forslag, kommentarer eller ideer
er i særdeles velkommen til at kontakte mig.

Husk at tilmelde
dit hold til
TrueMoneygames
Holdturneringen
2007/08
Fristen er 1. august, men gør det gerne allerede
nu. Når du tilmelder holdet, skal vi vide:
● hvem, der spiller for holdet
● hvem, der er holdkaptajn
● hvor, I spiller
Gebyret for deltagelse er 500 kr. i alle rækker
bortset fra Elitedivisionen, hvor det er 5000
kr. (incl. depositum). Hvis din klub har ændret
vedtægter, skal du huske at oplyse det ved
tilmelding. Husk også, at hvis I har specielle
ønsker (hvis fx første- og andetholdet gerne
vil spille på hjemmebane samtidigt), skal det
meddeles ved tilmeldingen.

Debat-blues
Her er en udfordring, se om du tør tag´ den
Jeg foreslår, at vi nedlægger debatten
Der ku´ dagligt uddeles medaljer
Til folk, der debatterer absurde detaljer
At ﬁnde informationer er lidt af en dåd
For de gemmer sig ofte i en tilfældig tråd
Og lay-outet er ikke særlig kækt
Minder om noget fra da Ruder Konge var knægt
Overvej seriøst for en stund
Hvad det koster det danske samfund
At folk debatterer uden at stoppe
Mens de faktisk burde jobbe
Tænk engang, hvis vi kunne vende
Debatspiralen, der er uden ende
Så ku´ Anders Fogh gi´ os det sparede tilbage
Og tallene ville blive grønne som i gamle dage

Af Taus Bøytler
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Af Inge Christoffersen

Bussen Open

Bussen Open

I første runde skulle mit eget hold ”Jørn Steensgaards doblinger” møde Hatten-folkene Martin
Jensen aka Guerre, Clement Lessel og Peter
Kortegaard. Det gik desværre mindre godt, og
det skulle hurtigt vise sig, at de blev vores onde
ånder, da de også slog Rikke og mig ud af Hold
Cranium side-eventen.
I consolation mødte vi så Farum-folkene Erik
Sørensen, Brian Ullitz og Jonas Moehrdel. Min
holdkammerat, Claus Steensgaard, var så modig
at han straks skulle have i alt 2200,- kr. på siden i
den kamp, og desværre gik det ikke hans vej... ;-(

punch, som hopper af sted kan redde ham, og selv
der er han ikke ude af problemerne, da Katja er på
rul og kontrollerer outﬁelden. Det tricky her er dog
matchscoren og det faktum, at det er en 4-cube
vi snakker om. Hvis Katja dobler, så har Thomas
en meget potent 8-cube, hvor han også kan tage
hele matchen hjem, og den chance er simpelthen
for farlig. Resultatet bliver da også, at hun venter.
Det skal dog siges, at ved 0-0 havde det været en
korrekt dobbel/take ved initial dobling og kun en
lille fejl med en 4-cube, ligesom en initial dobling
her også kun er en lille fejl.

Således slået ud af turneringen med 2 tab ud af
2 mulige kunne man gå i gang med de mange
sjove side-events som blev stablet på benene. Her
var bl.a. Fodbold-quiz med Allan Christensen som
vinder, Single Cranium med Karina Langhoff som
vinder, 2 gange Hold Cranium med Allan+Lego og
Brian+Line som vindere, højeste terning jackpot
med Jacob Andersen som vinder, backgammon
petanque med Morten Andersen som vinder
samt consultation doubles med Rikke og Inge
som vindere…

Her er det så Sander(sort) imod Jakob Andersen
(hvid).

Det var en mørk og stormfuld dag… regnen silede ned... Folk styrtede indenfor på
Porcelænsfabrikken i Valby for at spille backgammon den hele dag. Hvad bedre
kunne man bruge sådan en dag på ? Efter en smule besvær med at ﬁnde stedet (Det
er meget nemmere fra Langgade Station frem for Valby Station, Red.), kunne vi gå i
gang med dagens løjer. Taus Bøytler førte an i velkendt og veloplagt stil. Først var der
velkomstdrink, uddeling af gratis øl og offentlig lodtrækning.

Rundt omkring spillede folk sig frem i turneringen… Og ﬁnalen kom til at stå imellem
Sander Lylloff, Carina Meile og Katja Spillum
vs. Jakob Andersen, Thomas Hansen og Torben
Rasmussen.
Her kommer nogle stillinger fra ﬁnalen fanget af
min assistent Brian Riget:
Først en stilling fra kampen imellem Katja Spillum (sort) og Thomas Hansen(hvid).
Kamp til 13. Sort fører 7-5. Skal Sort doble?

Kamp til 13. Hvid fører 7-5. Skal Sort doble?

�

Sander får doblet, og man kan godt forstå ham.
Der er utrolig mange ting der truer… og går det
rigtig godt, så vinder man en gammon her. En
smule bagud i matchen er det en god chance
for at komme ovenpå igen. Taket kan der heller
ikke være så stor tvivl om. Man er foran i løbet og
har også et 3-punkts bord. Endnu har sort kun 9
byggere i zonen og 3 blots spredt rundt omkring. Så
der er bestemt masser muligheder for at komme
igen på den ene og den anden måde. Aktuelt så
vandt Sander en kæmpe backgammon. Derefter
var det opad bakke for Jakob.

�
Jako
bA
nd
e
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�
Katja overvejer at doble. Jeg synes også den ser
meget farlig ud, da man har 12 byggere i zonen
og truer helt vildt. Samtidig er Thomas i bekneb
for, hvad han skal spille i næste rul. Kun et lucky

næbbet
med
ger
n
hæ
en
rs
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Bussen Open

Her er vi tilbage ved Katjas(sort) og Thomas’(hvid)
kamp.
Kamp til 13. Score 7-7. Skal Sort doble?

�

fra ”hjulene på Bussen drejer rundt, rundt, rundt”,
hvor pædagogerne begyndte at ”åbne og lukke,
åbne og lukke” med armene og selveste Taus
B. ﬁk lov at synge solo ”pengene i Bussen siger
klir, klir, klir” til ”Whiskey in the Jar”, hvor Tanja
Skånstrøm ﬁk råbt ”juuhuu” en masse gange...
Efter dette indslag var der så præmieoverrækkelse
og hygge ad libitum ved DJ Rosendal.
Til allersidst, tak for en super hyggelig dag, og ﬁne
omgivelser.
Det bør også noteres, at vejret faktisk klarede
noget op og folk satte sig ud for at ryge…
Jeg håber hermed, at Bussen får arrangeret Bussen
Open 2 til næste år. Jeg er i hvert fald på plads.

Herfra ligner det en klar dobling. Sort er foran på
løbet, i strukturen (bedre bord) og trusler (hvid
kan danse). Ja faktisk så mener Snowie, at den
er tæt på for god, dvs. no double. Sagen er jo
den, at der ikke rigtig sker noget i næste sekvens.
Hvid vil i 99% af tilfældene have et cash efter
næste rul uanset hvad der sker, med mindre hvid
ruller et heldigt nummer. Hvorom alting er, så får
Thomas passet. Han er jo også kun lille favorit til
at komme ind fra baren, og selvom han kommer
ind er han håbløst bagud.
Sidste stilling er også fra Katjas(hvid) og Thomas’
(sort) kamp.

Sådan så pokalen ud

Kamp til 13. Hvid fører 8-7. Skal Sort doble?

�

Thomas dobler, da han er foran på næsten alle
fronter. Foran i løbet og på trusler (hvid kan danse)
og til dels struktur, dvs. han er tæt på hjemme.
Det er kun hvis Katja kommer hurtigt ind fra
baren, at han får et problem med at komme helt
i mål. Er det så noget at satse på? Katja tænker i
hele 3 minutter… og ender med at passe. Det er
også en forholdsvis tæt beslutning, dvs. Snowie
mener kun det er en medium fejl at tage.
Enden på det hele blev, at Katja, Sander og Carina
kunne trække sig ud som vindere… og Thomas,
Jakob og Torben endte på en ærefuld andenplads.
I consolation var det Poul Lindberg, Kim Valeur og
Thomas Myhr der rendte med det hele.
Alt i alt festlig stemning og god mad, imens man
ventede på at turneringen blev færdig og Tom
Duke-box kom på scenen. Da det endelig skete var
der virkelig fest, og den ﬁk på alle tangenter. Lige

Tom Duke-box var super veloplagt
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Quizsvar

Lødigt er efterhånden en af landets største klubber, og vores lidt over 20 medlemmer
er ﬂinke til at lægge lirede positioner ind på klubbens hjemmeside. Derfor var det
heller ikke svært for deres udsendte, at ﬁnde seks spændende stillinger i arkivet – lad
os se lidt på hvordan du har klaret dig denne gang i den tilbagevendte quiz…..

A

A
�

�

B
C

�

�

Langt de ﬂeste danske backgammonspillere
ved, at man skal være mere aggressiv med
dobleterningen når man er bagud i en match,
og tilsvarende mere forsigtig når man er foran.
Udfordringen er selvsagt hvor meget hensyn man
skal tage til matchscoren. Her må du ikke være
i tvivl om doblingen – man er bagud hele 5-11
og har mulighed for at lægge et dejligt pres på
den førende modstander med en ubehagelig 4dobling. Din umiddelbare spilleplan i positionen
er at prøve at lave dit bar-punkt hurtigst muligt
(evt. ved at slotte det), og så se om du ikke kan
høste frugterne af din modstanders strippede
position med mange af hans dårlige entrynumre. Men hvad med taket? Under ’normale’
omstændigheder vil man ikke være i tvivl – man
fører ræset komfortabelt, spiller (endnu) stadig
kun med et blot og din modstanders 4-prime
er ikke nogen uoverstigelig barriere. Her skal
du imidlertid lægge dig og smide knolden væk
– du risikerer en ubehagelig 8-point gammon,
taber ofte bare 4 point, og har næsten intet
redoblingspotentiale. Men beslutningen er tæt.
Klap dig selv på skulderen, hvis du så, at det var
lidt bedre bare at holde fast i en 11-7 føring her!
Dobbel/pas:
6 point
Dobbel/take:
4 point
No dobbel/take: 2 point

Gammon-Quiz svar
D

B
�

E
�

F
�

I position B er det meget vigtigt, at man som
hvid ikke lader sig skræmme af sine to blots
og ser gammon-spøgelser. Stillingen indeholder
et vist bluff-potentiale netop fordi man lige præcis
mangler de ﬁre point en gammon kan give.
Faktisk er stillingen ikke engang god nok til at
doble, men i praksis kan det godt tænkes at virke.
Her er hvad Tue selv kunne fortælle på nettet om
den aktuelle situation: ”Synes den var sjov denne
her... For hvor tit fungerer skræmmedoblinger på
eliteniveau? Stillingen er en kæmpe no double (0,484 eller 3,46% ME), og selvfølgelig et kæmpe
take (drop koster 0,883 eller 6,32% ME !!). Jeg
doblede (troede ikke den var så frisk. ..) -- og
Kasper droppede ;) 10 numre rammer ikke, og
her er hvid godt inde. Efter de 26 hit er sort inde
på over halvdelen. Hvids løb er meget godt i lang
tid og et eventuelt rehit vil være giftigt. Hvid har
i øvrigt et stort take, også når sort har 5-punkts
bord.”
No dobbel/take: 5 point
Dobbel/take:
3 point
Dobbel/pas:
1 point

(fordi du har set bluff-potentialet..)

C

Her er doblingen selvfølgelig soleklar – hopper
man forbi er markedet tabt, så derfor skal
knolden serveres. Det interessante er taket. Her
skal man holde tungen lige i munden og tælle
både skud og ræs. På hele 16 numre er der skud i
dåsen og af dem rammer man 1/3 – så godt som
til gevinst. Giv dig selv 7 af disse 16 spil, da du
netop er bedre med i ræset når han ikke hopper
forbi, og du derfor kan vinde selv uden at ramme.
Hvad med de 20 numre han hopper på. Her ser
det skidt ud, men på pels kan man vel hive et
par spil af de 20 ud af hatten. Ikke overraskende
– for mig i hvert fald – giver Snowie Taus 24,5% i
stillingen. Lige nok til at tage i moneygame – og
et krystalklart take ved denne matchscore.
Dobbel/take:
5 point
Dobbel/pas:
2 point
No dobbel/take: 1 point
DHvid har åbnet med en klassisk 61 og man har
nu rullet en ﬁn pas-2, der dog byder på mange
gode muligheder. Her er det vigtigt, at man ikke
falder for den klassiske tommelﬁngerregel om at
fremskudte ankre er effektive mod folk der er ved
at bygge blokade – og derfor laver 22-punktet. Så
tidligt i spillet som nu er det vigtigere at tænke
langsigtet, hvilket her vil sige at bringe dine store
femmer-stakke i spil. Altså lav det rare 4-punkt
og smid to ned fra midten...
13/11 (2), 6/4 (2):
4 point
6/4 (2), 24/22 (2):
3 point
6/4 (2), 13/11, 24/22: 1 point

E

Alfa og omega for at træffe din beslutning her
er at se på knoldens placering. Uanset hvordan
du rykker din 43 står du bedst, hvilket betyder at
du formentlig snart vil byde din modstander på
knoldesuppe (endda tilsat 16-kube-krydderi).
Derfor er det ikke interessant hvilket træk, der
vinder ﬂest spil, men i stedet hvilket træk, der
hjælper dig mest mht. at komme tæt på dit mål:
redoblingen! Hvis du hitter og han danser har han
et kæmpe drop – hvilket er et reelt over-kill af
dit marked. Samtidig risikerer du de fæle 5´ere,
der gør dig til pludselig klar underdog. Hvis du
derimod ikke hitter risikerer du ikke så meget
og du vil i langt de ﬂeste spil snart kunne servere
en ubehagelig dobling, der måske/måske ikke
er et take. Det er netop læren her – lad være
med at tage en stor risiko, da dit ejerskab af
dobleterningen giver dig en stor fordel. Husk at
70-75% med adgang til doblelterningen stort set
er det samme værd som et vundet spil!
12/5
12/5 (hit)

4 point
1 point

Quizsvar

F

Vi slutter med en lille udtagnings-sjover fra
brødredysten. Når kuben er kommet så højt
op er det altid en god ide at skele til matchscoren,
da selv små forskelle pludselig kan få stor
betydning. Her skal der redobles, da man er
bagud hele 1-6 hvis man taber partiet, og nu står
bedst med mulighed for at miste sit marked. Den
skal selvfølgelig også tages – alternativet 2-5 er
værre end DMP i denne udtagning…
Dobbel/take
4 point
No dobbel/take 2 point
Dobbel/pas
2 point

Skrapheds-barometeret

28 point (maximum): verdensklasse

- så enkelt kan det siges. Du har sikkert
allerede på nuværende tidspunkt store
resultater bag dig...

24 - 27 point: Flot, ﬂot. Du tilhører
formodentlig den danske elite, og kan
formodentlig gøre dig gældende internationalt...

20 - 23 point: 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 en

middelgod pointhøst. Dit spil kan stadig
forbedres, men det mest grundlæggende
har du luret...

10 - 14 point: Du trænger tilsyneladende

til at arbejde en del med dit spil - men det
kan jo også nås inden næste nummer udkommer...

Under 10 point: Bedre held næste
gang...

Den Stille Stjerne
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Af Hans Kristian Mathiesen

Gammonbladet havde sat Nordic 2007 vinderen Thomas Jespersen stævne i Søndermarken en varm og solrig Grundlovsdag
for ﬁnde hemmeligheden bag dette års vinders succes. Thomas
Jespersen er afbildet på forsiden af dette nummer af Gammon.
Thomas er 37 år og bor på Vesterbro. Han har spillet siden ruder konge var
knægt dvs slutningen af 80’erne. Han spiller dog næsten kun holdturneringen
nu, hyggen og det sociale samvær med Nemo holdet vægtes meget højt. Måden
han lærte spillet på var gennem masser af spil og læste alle bøger i Chris Ternels
bibliotek. Han arbejder i dagligdagen på Carlsberg som bryggeriarbejder.
Tillykke med sejren! Kan du huske nogle afgørende momenter fra ﬁnalen?
Ja! I løbet af en kamp sker der jo ting og min 43 i 2. kamp, hvor jeg hitter fra
baren var vigtig. Ellers var jeg kommet bagud 8-1. Det var sådan set eneste gang
i turneringen, hvor jeg ikke kunne se en vej ud af problemerne til gevinst. Men så
rullede jeg jo den joker. :-) Jeg troede slet ikke, at den ville trille ud af koppen.
Har du ritualer inden en kamp? Nej slet ikke. Så skal jeg jo bare huske på dem
hver gang. Men en splif tobak er et must - men det er ikke kun før kampen. Tja
så var det vel et ritual, at jeg ikke sov under Nordic, da min værelseskammerat
snorkede højlydt hver nat.
Er du så blevet rig nu? Nu er rig jo et stort ord. Men jeg har da fået betalt gammel
gæld og købt en ny cykel for pengene.
Skal du nu ud og spille de store turneringer i Europa?
Jeg vandt jo en entry til 2nd Portuguese Open og rejste derned sammen med
Jens Lauridsen, hvor jeg vandt Last Chance til den turnering. Så nu fører jeg
EBGT listen kæmpe stort. Jeg vil faktisk spille i Paris og Venedig senere på året,
som hører ind under denne samling. De tre bedste på listen skal dele 10.000
Euro. Jeg kan dog varmt anbefale turneringen, da det var lækre omgivelser, tæt
på Lissabon med gode shopping muligheder og et fantastiskt restaurent besøg,
hvor vi otte mand var ud at spise til 136 euro med masser rødvin og mange
retter. Desuden synes jeg, at man skal rejse ud til turneringerne, da det ser ud til
at niveauet i Danmark er langt højere end i udlandet. Det er god equity i at spille
med udlændingene, uanset om det er highrollers eller ej.
Er du også begyndt spille online nu?
Ja jeg spiller med i DBgL, hvor mit hold har kvaliﬁceret os til afslutningsstævnet
i den næste weekend. (10. juni på High Q. red.). Hvis vi vinder her, vil jeg tage
til VM. Men ellers spiller jeg kun den store turnering på Partygammon om
søndagen.
Er der typer du savner i gammonmiljøet i dag?
Ja Herbie (afdøde Michael Herbst red) var fx en af dem, jeg godt kunne tænke
mig at se i dag. Folk er lidt mere grå i dag.
Tre hurtige...
Hvad er din livret? Uden at blinke og med et kæmpe smil om munden: Biksemad
med Heinz ketchup til!!!
Hvem var din læremester? Thomas Dessau (ukendt, red.)
Hvad vil du have med på en øde ø? En online PC med et stort batteri!
Denne stille stjerne har netop fået købt computer og snart installeret snowie for
første gang, så læreprocessen bliver nu andet end bøger og erfaring. Det bliver
spændende, at se hvad han nu vil drive det til. Hvem vil i gang?

Thomas Jespersen
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