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Leder

Formandens ord
Jeg må erkende at jeg er en utålmodig sjæl. Jeg har nu bestredet formandsposten i 3
måneder, og jeg føler ikke, at jeg har været med til at udrette nær det, som jeg havde
ambitioner om, da jeg tiltrådte efter Steen Grønbech. Men så kigger jeg på vores
regnskab og ser, at vores økonomi er sund. Jeg kigger på medlemstallet, og ser at vi
har mere end 10% ﬂere medlemmer end sidste år på samme tid. Jeg kigger også på
turneringskalenderen og ser, at udbuddet af turneringer nok aldrig har været større.
Så er det altså svært at bevare pessimismen.
Der er ingen tvivl om, at vi er færre aktive end i
”guldalderen” i midten af halvfemserne. Jeg tror
at forklaringen på dette fænomen skal ses ﬂere
steder: Tilgængeligheden til spillet via internettet,
mange ﬂere fritidstilbud og dermed mere
konkurrence, højkonjunkturen de sidste 5-6 år der
gør arbejdsløshed (og fritid!) ikke-eksisterende.
Lidt provokerende kan også nævnes det postulat,
at nogle ”gamle” spillere måske har kastet
håndklædet i ringen, fordi bundniveauet er steget
så meget siden Snowie og GNU´s ankomst? Man
skulle jo nødigt kunne analysere sig frem til, at de
ikke var så gode, som de selv troede…
Der vil ALTID være afgang fra en sportsgren som
vores. Folk ﬂytter, får børn, bliver gift eller skilt,
skifter job osv. Men sjovt nok dukker nogle af de
gamle ”stjerner” op til overﬂaden igen fra tid til
anden. Det er dejligt at se, og velkommen tilbage!
Kunsten er at gøre vores sport så nemt tilgængelig,
at tilgangen er MINIMUM lige så stor som afgangen.
Dette slag skal slås to steder: I klubberne og i
Forbundet. Klubberne skal agere lokalt, f.eks. med
pressemeddelelser i lokalaviserne, en lille folder
på den lokale hjemmebane eller på biblioteket/
skolen osv. Kun fantasien sætter grænser for
den slags tiltag. Forbundet skal agere nationalt
med sponsorater, national markedsføring osv.
Det er nødvendigvis den arbejdsdeling der
må være, og man ser da også tydeligt, at de
klubber, der er aktive lokalt har en stor tilgang

af nye medlemmer. Det kan faktisk lade sig gøre!
Og husk at forbundet ALTID er der hvis der er
tvivlsspørgsmål, ønsker om sparring, ønsker om
økonomisk støtte (initiativfonden) eller lignende.
Succesen afhænger af, at forbund og klubber står
sammen og loyalt arbejder mod det samme mål:
At bibeholde dansk backgammon i den absolutte
verdenselite, både hvad angår organisation,
turneringsudbud, elite og bredde.
I den nærmeste fremtid er der nogle store
fokuspunkter for bestyrelsen. 1) Forøgelse af
kendskabet til DBgF i den brede befolkning og 2)
Total omlægning af www.dbgf.dk. Vi er i gang med
at søsætte ﬂere interessante projekter, og jeg kan
love Jer, at det nok skal blive nogle gode værktøjer
for klubberne derude. Lanceringen er disse ting
sker ikke de første par måneder, da vi selvfølgelig
skal udføre projekterne økonomisk forsvarligt, og
det sætter nogle naturlige forsinkelser i arbejdet.
Men hav tillid til, at det kommer lige så snart, det
er klar.
Held og lykke til alle danskerne, der deltager i
VM i Monte Carlo og WSOB i Cannes i juli. Kom
nu hjem med nogle store resultater, så vi kan
markedsføre vores dejlige sport i dagspressen!
God sommer - vi ses til én af de mange turneringer
i efteråret, eller til holdkampene, der starter i
september.
Kenny Nissen, Formand, DBgF

Af Kenny Nissen
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Gammon Quizzen
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Af Kong Gulerod

Quiz
Dette blads quizmaster har valgt at være anonym, men kendes af redaktionen.
Nogle af stillingerne er hentet fra onlinespil, så dér skal du tage højde for rake (serverens afgift ved
onlinespil)

Jeg blev med kort varsel bedt om jeg kunne lave en quiz for backgammonbladet.
Temaet er noget vi alle kan bruge og tit kommer ud for. Simple referencer med et
enkelt anker. Krydret med gaps, ﬂeksibilitet og rake.

A

D

Pengespil, stillingen er 0-0
Sort på rul, cube action?

Pengespil, stillingen er 0-0
Sort på rul, cube action?

��

B

Pengespil, stillingen er 0-0
Sort på rul, cube action?
Der er en rake (serverens afgift ved onlinespil)
på 5,8%. Der spilles om rating også.

��

E

Pengespil, stillingen er 0-0
Sort på rul, cube action?

��

C

Pengespil, stillingen er 0-0
Sort på rul, cube action?
Der er en rake (serverens afgift ved onlinespil)
på 5,8%. Der spilles om rating også.

��

F

Pengespil, stillingen er 0-0
Sort på rul, cube action?
Der er en rake (serverens afgift ved onlinespil)
på 5,8%. Der spilles om rating også.

��

�
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Horsens Open

Horsens Open
Horsens Open blev egentlig skabt for, at en ﬂok halvsløve Horsens folk kunne få
nogle kampe, og måske derigennem få smag for ﬂere turneringer rundt om i landet.
Missionen lykkes desværre ikke helt efter planen, men til gengæld tør jeg godt kalde
Horsens Open en succes alligevel. Med 36 deltagere i 2007 og 40 i her i 2008, samt
stor geograﬁsk spredning blandt kombatanterne, har turneringen oversteget mine
vildeste forventninger. Vi hilser selvfølgelig alle deltagere velkomne, men er særlig
imponeret over, at så mange fra djævleøen lægger vejen forbi fængselsbyen når vi
byder til bal..
Sidste år afprøvede vi dobbelt-/enkeltknockout
og ﬂex entry, som ganske kort fortalt gør ud
på, at man stadig kan vinde turneringen efter
en tabt kamp, samt indskuddet betales efter
ratingtal. Det handler om ﬂere kampe, plads til
en smutter og ikke mindst at undgå en B-række
med få deltagere. Personligt ﬁnder jeg begge
eksperimenter ret tiltalende, men efter at have
lyttet til diverse røster om det modsatte, blev
2008 versionen en ren cup-turnering i en række
med mulighed for sidepool. Udover hard core
gammon er det vores ambition at skabe hyggelige
og afslappede rammer blandt andet med fælles
grillmad.

Feltet talte en række topspillere, hvilke 1. runde
opgør som Mik Larsen vs. Mikael Jensen og Steen
Grønbech og Hans Kristian Mathiesen vidner om.
Finalen blev dog et rent Århus opgør mellem
backgammons “Grand Old Men”, Finn Mølgaard
og backgammons ”Ildsjælen” Rikke Kragh. Efter
en 10 timers gammondag kunne vinderen kåres.
Det blev fortjent den rutinerede forsvarende jyske
mester Finn Mølgaard fra Øgaderne. De øvrige
præmietagere blev: 3/4 Michael K. Larsen og
Inge Christoffersen, mens Mikael Jensen vandt
consolation foran den lokale Lasse Petersen.

40 backgammon entusiaster trodsede sommervarmen og satte hinanden stævne på Social- og
Sundhedsskolen til 2. Horsens Open i backgammon.

Mik Larsen og Finn Mølgaard. I baggrunden Michael Malmros og Bjarke Skovgaard

Af Jørgen Mohr Poulsen
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Nordic Open

Nordic Open 2008
Af Jørgen Mohr,
Karsten Bredahl og
Allan Christensen

2008-versionen af Nordic Open vil gå over i historien, som en af de største og mest
lirede turneringer i Danmark nogensinde. Tilstedeværelsen af TV, Gus Hansen og en
masse sponsorkroner havde lokket en masse spillere til.
Jeg havde fornøjelsen af at være med til at
arrangere turneringen, men vi havde ikke i vores
vildeste fantasi forestillet os, at succesen blev så
stor. Det gav en del uforudsete problemer, men
heldigvis var det meste luksusproblemer.
Arbejdet med at planlægge turneringen har
været kolossalt. Jeg tror, det siger sig selv, når vi
pludselig skulle arbejde med et helt nyt koncept,
en ny (og meget mere krævende) sponsor og

Steen Grønbech og Henrik Bodholdt

med mange ﬂere deltagere. For at alt dette kunne
lykkes, er der mange, der fortjener ros. Staff havde
et fantastisk gå-på-mod og arbejdede langt mere,
end de rent faktisk blev betalt for. Når man har
arbejdet ti timer i trk uden pauser næsten uden
at få noget at spise og man så stadig kan smile til
spillerne, fortjener man en stor klapsalve.
Særligt to personer fortjener ros for deres indsats:
Steen Grønbech er manden bag aftalen med
World Series of Backgammon. Den aftale har
også betydet, at der har været ekstremt meget
mere arbejde med turneringen, end der plejer at
være. Hele set-uppet med TV, sponsorer og nye
samarbejdspartnere krævede virkelig en stor
indsats af forbundet. Den indsats stod Steen
stort set alene med. Det er meget sigende, at da
marienlystfolkene ﬁk at vide, hvad Steen laver til
dagligt, sprugte de med vantro: Har du rent faktisk
også et krævende fuldtidsjob i dit civile liv?
Henrik Bodholdt er den anden, der bør have
særskilt ros. Henrik bor normalt i Costa Rica
og kunne derfor ikke deltage så meget i
opstartsfasen, men da han kom til Danmark, var
han virkelig meget På. Han er en verdensmand og

han har nogle meget høje standarder for de ting,
han gør. Jeg tror også, spillerne har oplevet ham
som en person med en masse overskud, hvor ingen
problemer var for store eller små. Samtidig kan
jeg så fortælle, at han rent faktisk havde kæmpe
vabler på fødderne det meste af Nordic, så hann
gik rundt i store smerter det meste af tiden. En
lille anekdote: Dagen inden Nordic gik jeg rundt
med ham for at ordne forskellige forberedelser.
Vi kommer på et tidspunkt forbi receptionen, hvor
der er opstået et lille problem i kommunikationen
mellem Marienlysts personale og russeren Leonid
Riskin. Henrik spotter straks, at det nok var noget,
han burde tage sig af og ﬁnder hurtigt en smidig
løsning, som begge parter var tilfreds med. Det
blærede var, at han talte med Riskin på russisk!
Kommercielt er deltagerantallet i Championshiprækken det mest interessante for DBgF. Mange
deltagere her vil forøge sandsynligheden for overskud betragteligt. I 2007 var der 80 deltagere,
hvilket i sig selv var en fremgang på 25% i forhold
til 2006, men vi havde jo nok fornemmelsen af, at
WSOB ville trække endnu ﬂere til. Vi havde håbet
på ca. 128 deltagere, men i stedet mødte der hele
154 op. Samtidig var der også lidt ﬂere spillere i
de andre rækker, så for både bredden og eliten
var Nordic en kæmpe succes.
Da jeg selv arbejdede missede jeg del af dramaet,
men heldigvis har Jørgen Mohr Poulsen og Karsten
Bredahl hjulpet mig, så jeg kan formidle noget
af den lir og spænding, som jeg selv gik glip af.
Turneringen startede for alvor fredag aften, hvor
den traditionelle velkomstceremoni og offentlige
lodtrækning blev foretaget. Under Henrik Bodholdts
tale bad Gus Hansen pludselig om ordet. Han ville
nemlig gerne læse et velkomstdigt op! Her er et
uddrag af teksten:

Gustav Hansen
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Nordic Open
“Velkommen mine damer og herrer. Velkommen
alle sammen! Velkommen til både de mere
trivielle typer og de anderledes avancerede ar-ter,
velkommen til de lesbiske, til bøsserne, til blotterne
og velkommen til børnelokkerne med deres
glitrende bolcheposer i fedtede frakkelommer
i små smudsige kælderåbninger på Nørrebro.
Velkommen! Og velkommen til ham der kun
kan med sin lille døde søn på et Dannebrogsﬂag
juleaften – hold ud kammerat, der er ikke langt
igen. Og velkommen til dem der stadig håber på
den eneste ene. Og velkommen til dem der er
ved at miste den. Og velkommen til dem der har
opgivet det. Og velkommen til dem der tager en
nat ad gangen. Og velkommen til dem der kun kan
holde sig selv ud. Og velkommen til dem der knap
nok kan det – dem kan man forstå. Velkommen!”
Teksten stammer fra Dan Turells musikprojekt
sammen med Sølvstjernerne og er den indledende
skæring på “Dan Turell og Sølvstjernerne”
fra 1978. Titlen på “sangen” er “Mine Damer
og Herrer”. Det imponerede forsamlingen, at
han kunne recitere digtet uden manuskript.
Udlændingene ﬁk selvfølgelig ikke så meget ud af
det, men Gus var så venlig at give et kort referat
til dem bagefter.
Efterhånden som turneringen skred frem, steg
liren til uanede højder. I Championshiprækkens
Last Chance var der en del drama. I kvartﬁnalen
skulle japaneren Akiko Abe møde 2006-vinderen
af Advanced, italieneren Giorgio Castellano.
Karsten Bredahl skriver:
“I post crawford (2-4 til italieneren) havde Akiko
en position, hvor hun havde smækket 3 brikker
på baren mod sit 5-pkts bord, som kun var åbent

på 1-punktet. Hun havde nogle brikker i outﬁeld
og således var eneste fare, at hun gav et skud på
et højt passlag. Imidlertid havde hun knapt med
tid tilbage, så det var stort set ligegyldigt, hvordan
hun trak, men så skete det sygeste: Hun skulle
spille en enkel etter og brugte over 30 sekunder
på det. Der var ikke engang skud i det næste
rul – men højest i det andet rul derfra – men
alligevel fokuserede hun så meget på at spille
millimeterkorrekt, at hun overså, at tiden løb fra
hende. Da lampen blinkede rødt, og italieneren
ydmygt påpegede, at tiden var gået, og han var
ked af det, men han var nødt til at gøre krav på
sejren (som var fuldstændig væk via en doblet
gammon ellers), så kunne Akiko næsten ikke
klare det mere.
Hun kunne kun sende en pote over, som mest af
alt mindede om en opvredet karklud – måske i
egen pandesved – og forlade brættet med tårerne
væltende ud af øjnene på diskret japansk vis.
Hun søgte ly i en krammer med ﬂere japanere,
og Mochy var naturligvis straks over hende, selv
om hun var mere end fuldstændig opmærksom
på hendes selvvalgte blunder.
Nogle gange kan backgammon være så sindssygt
uretfærdigt…”
Castellano vandt også semiﬁnalen og skulle i
ﬁnalen møde Jørgen Mohr Poulsen fra Horsens.
Jørgen fortæller fra ﬁnalen:
“For første gang oplevede jeg et Nordic fra start
til slut. En påske fyldt med intensitet, hvor man
befandt sig i en skøn gammontrance, uden blik
for begivenheder udenfor Marienlysts matrikel.
Min lille beretning omhandler således kun et
enkelt parti i Last Chance, DMPen i ﬁnalen. Ikke

Akiko Abe

Karsten Bredahl

7

8

Gammon 110

Nordic Open
fordi der sker mere ekstraordinært end man kan
forvente i det gammonparti, men mere fordi
matchen var ret så afgørende prestigemæssigt og
økonomisk.
For at nå ﬁnalen, har man i sagens natur vundet
en hel del 5 points kampe, og haft masser af
held, medvind på cykelstien og hvad der ellers
kan skrabes sammen i den boldgade. At komme i
pengene må være et succeskriterium for de ﬂeste,
når der kun er ﬁre præmier i et felt på 140 mand.
Det til trods, ville det jo være dejligt at nappe den
sidste. Forskellen mellem første- og andenpladsen
var kr. 33000, en net sum der dog ikke tåler
sammenligning med de differencer Mathiesen
sad og spillede om i den rigtige ﬁnale samtidig. Jeg
valgte at gå linen ud og undlade at splitte noget,
med den bagtanke, at vi sikkert kunne aftale et
eller andet ved, f.eks. 3-3 eller 4-4.
Efter et høﬂigt håndtryk med Castellano og
”good macth” var Last Chance ﬁnalen i gang. Før
jeg ﬁk set mig om, var katastrofen tæt på, 4-0
til italieneren. Vinden vendte 4-2, og så tæt på
sejren med en doblet gammon, der desværre lige
nøjagtigt udeblev, 4-4. Jeg glemte alt om split,
rystede en terning ud af bægeret og hurtigt ﬁk jeg
et solidt overtag, en gylden 1-1 vælter ud.
Hvordan vil du spille den (sæt lige en hånd over
teksten under diagrammet)?

��

Kamp til 5. Double match point.
Hvid skal spille 2-1.
Der bliver korrekt spillet 3-1/3-2*, og jeg rammer
2’er skuddet, og får pillet lidt brikker af og bliver
ramt igen.

��

Kamp til 5. Double match point.
Sort skal spille 5-5

��

Jeg må hive en gylden 5-5 op fra baren og hitter
straks tilbage! Hvid kommer ud med 4-1, igen
rammer jeg perfekt.

Kamp til 5. Double match point.
Sort skal spille 1-1
6/5(2) spiller sig selv, men hvad med de to
sidste? Jeg spillede frisk og frejdigt 22-20
lænede mig tilbage og nød stillingen. Ser endnu
en 1-1 nedstyrter fra italienerens kop, bliver
hittet på 20, jeg danser, 4-4 og så videre. Jeg
er totalt ude af kampen. Jens Ostermann, som
overværede kampen, kaldte efterfølgende mit
spil ludomanspillet, og påpegede at man laver 22punktet med 24-22 i DMP (Snowie bakker ham
op). I nedenstående stilling er det stort set slut,
men heldigvis melder Bredahl, med sin ”milde
røst” en 2-1 op fra tilskuerrækkerne, og et lille lys
i mørket tændes, da den selvfølgelig kommer.

��

Kamp til 5. Double match point.
Sort skal spille 4-1
Hitter og tager af. En dans nu gør mig til favorit,
men mit utrolige held har nået grænsen, han
kommer ud og smutter af sted. Jeg får dog
chancen for at slå et dobbeltslag og vinde i sidste
hug, men 1-0 til Italien.
Nordic gnister af atmosfære og har en hygsom
international stemning, den kan kun anbefales
alle med forkærlighed for backgammon.”
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Nordic Open
Jørgens beretning emmer af den lir og atmosfære,
der eksisterede. Jeg er sikker på, at mange af jer
andre har oplevet lige så vilde scenarier rundt
omkring. Backgammon kan være utroligt intenst
- også uden de vilde pengebeløb...
Alligevel ved vi jo godt, at en del af fascinationen
ved Nordic er de meget store summer, der bliver
spillet om og i den store ﬁnale i Championship
skulle Hans Kristian Mathiesen møde Tassilo
Rzymann. Vinderen ville få 242.000 kr. og taberen
måtte nøjes med 97.500 kr. Rzymann er nok en
af de spillere, der kun er kommet til Nordic pga.
de store penge og den intensitet, som TV gav
turneringen. Ingen af os kendte ham i forvejen.
Derfor var Hans Kristian også de ﬂestes favorit
i ﬁnalen og især i Danmark ved de ﬂeste, hvor
grundigt Hans Kristian studerer spillet. Inden
ﬁnalen havde han været i TV Lorry og det var
tydeligt, at Mathiesen befandt sig rigtig godt i
rampelyset!
Matchen vil forhåbentlig snart blive vist på
Eurosport og Joost.com, så for de af jer, der gerne
bevare lidt spænding til den udsendelse, vil jeg
ikke afsløre for meget fra ﬁnalen. Et drama,
som nok ikke kommer på TV, kan jeg dog godt
berette om. Rzymann havde (måske for at kunne
kontrollere sine nerver) drukket tæt det meste af
ﬁnaledagen. Selv til ﬁnalen ﬁk han bragt øl bragt
ind til bordet. TV-holdet hældte dog væskerne
over i neutrale ﬂasker for at camouﬂere det.
Som alle ved, er øl vanddrivende og Rzymann

Tassilo Rzymann og den gyldne cube

ﬁk hurtigt brugt de tre pauser, han var berettiget
til, på toiletbesøg. Mathiesen havde spottet, at
det godt kunne blive et problem for østrigeren
og besluttede sig derfor for, at han ikke havde
brug for pauser. Cirka midt i kampen havde
Rzymann brugt sine pauser og lidt tid derefter
blev han nødt til at spørge danskeren, om han
ikke havde tænkt sig at holde en pause snart.
Mathiesen var cool og sagde: Nej tak, men tak for
din interesse! Derefter ﬁk østrigeren lov til at lide
et stykke tid. Gus Hansen, som kommenterede
kampen for tvselskabet bemærkede, at et klogt
træk fra Mathiesen ville være at bestille to øl hos
tjeneren og forære dem begge til Rzymann. Den
investering kunne nok godt betale sig!
I den sidste ende lykkedes det dog for Rzyman at
vinde titlen og som han sagde på podiet bagefter:
“Hvis jeg kan vinde Nordic, kan alle gøre det!”
Hvem ved, måske har han ret?
Husk at følge med på
www.worldseriesofbackgammon.com for at ﬁnde
ud af, hvornår showet fra Nordic bliver vist. I juli
måned er der den store WSOB-ﬁnale i Cannes og
mange danskere har stadig chancen for at være
med blandt de sidste 16, der skal kæmpe om en
førstepræmie på 750.000 kr.

Tassilo Rzymann og Hans Kristian Mathiesen
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Busher Memorial

Hyggelig dag i Malmø
Af Allan Christensen

Lørdag d. 24. maj blev der i Malmø afholdt Busher Memorial. Turneringen kom til
verden på en meget trist baggrund, da turneringen - som navnet antyder - var en
mindeturnering for Stefann “Busher” Jacobsen, der afgik ved døden meget pludseligt
i marts måned.
Stefann havde været en aktiv del af det skånske
backgammonmiljø og var med på Malmö BgKs
hold i serie 1 i sdste sæson. Malmøholdets
kaptajn, Aron Tendler, skrev om ham: “Stefann
Jacobsen var född och uppvuxen i Arlöv med
en dansk pappa och svensk mamma. Han blev
47 år gammal och hade en fru och 2 barn. Han
ögde en taxiﬁrma i Arlöv och hans stora passion
var Backgammon, han spelade tävlingar, serie
och chouettor så ofta han kunde. Han kallades
i backgammonkretsar för ”Busher” från
engelskans butcher för att han slaktade alla i
moneygame. Han spelade dels i Malmö Bgk och
dels i skånegammons serielag Danskarna.”
Aron hentyder til den miniholdturnering, som
bliver spillet i Skåne. Stefann havde spillet
sammen med Claes Norreen (dansker bosat i
Malmø) på holdet Danskarna. I skåneserien er
man kun to spillere pr. hold, men de får alligevel
ﬁre enkeltmandskampe ud af en holdkamp, da
de møder begge de to andre modstandere i 13
pointskampe.
Stefann nåede at spille 18 kampe i DBgF og han
styrtede op ad ranglisten. I de 18 kampe tabte
han nemlig kun to.
Mårten Howe, som er formand for Skånes
Backgammonförening, holdt en lille tale for
Stefann ved turneringens start, men desværre var
der ikke så mange der hørte den, da danskerne
allerede var gået i gang med at spille om øl.
Øllerne var overraskende billige i Sverige, men
en lille pause kunne der nok godt have været
plads til!
Derefter var der lodtrækning. Der var mødt 16
spillere op, hvoraf de ni var danskere. Danskerne
havde revanche til gode efter Aron og Roberts
sejr ved Lødigt Doubles (se artiklen om denne
turnering andetsteds i bladet). 16 spillere var et
perfekt antal til turneringsformatet, som var en
kombination af monrad og double elimination. I
første runde var der fri lodtrækning, men derefter
fortsatte vinderne i Winner’s bracket og taberne
i Loser’s bracket. Normalt ville vinderne af
Winner’s bracket skulle vente på, at der er fundet
en vinder i Loser’s bracket, men i dette system
røg han over til taberne, så han kunne “hjælpe
til” med at slå spillere ud i Loser’s bracket. Det
var altså ikke så stor en fordel at vinde Winner’s
bracket, som det normalt er, men det virkede nu
stadig meget fair, da alle spillere skulle tabe to
gange for at ryge helt ud af turneringen.
Jeg ﬁk æren af at møde formanden, Mårten, i
første runde. Jeg kan se på skanegammon.se,
at han er Skånes bedste spiller, men han virkede

nu ret nervøs mod mig. Det skyldtes muligvis, at
én af de svenske spillere var temmelig forsinket,
så han stod i et dilemma, om han skulle uddele
strafpoint til spilleren eller ej. Mårten, som er lige
så ﬂink, som de ﬂeste svenskere, følte et vist
ubehag ved situationen, tror jeg. Derfor havde
jeg ikke de store problemer med at slå ham. I
anden runde skulle jeg møde Tommy Kean, som
jeg plejer at have store problemer med, men det
viste sig, at terningerne var på min side den dag
og han blev rullet over. Senere vandt jeg også
over Michael Sørensen og Magnus Bogenberg
og havde derfor vundet Winner’s bracket. Jeg var
pænt heldig og Michael mente i hvert fald, at min
rullestil var betydeligt bedre end min spillestil.
Derefter skulle jeg møde Michael “Mik” Larsen.
Hvis jeg vandt, var jeg direkte i ﬁnalen, hvor jeg
endda havde den fordel, at jeg skulle tabe to
gange for at blive slået ud. Hvis jeg tabte til Mik,
ville jeg bare være én af de sidste ﬁre, som så
skulle spille semiﬁnale på sædvanlig vis. Det var
altså en ret vigtig kamp for mig. Når jeg møder
Mik, prøver jeg altid at ryste ham ved at minde
ham om dengang, han tabte 0-17 til mig i en
holdkamp, men det er ligesom om det preller
af på ham! Han har i hvert fald vundet de sidste
gange, vi har spillet. Således gik det også her,
men jeg nåede da at blive pæn favorit i Double
Match Point uden at kunne køre sejren hjem.
Senere tabte jeg også til Klaus Switon og
måtte nøjes med 3./4. pladsen. Mik slog Klaus
overbevisende i ﬁnalen og kunne drage ud i
Malmøs natteliv med 5500 svenske kroner på
lommen!
Da vi kørte hjem, kunne vi se tilbage på en
superhyggelig dag. Mad- og drikkevarer var gode
og billige, svenskerne var så venlige at lade os
vinde i både backgammon og Melodi Grand Prix
(Danmark ﬁk vist lidt ﬂere point end Sverige kunne
jeg ane på den storskærm, der fulgte dramaet
i løbet af aftenen), så vi ﬁk taget revanche for
Lødigt Doubles.
Malmö Backgammon Klub har et rigtigt hyggeligt
spillested og jeg skulle hilse fra Aron Tendler
og sige, at hvis I kender backgammonspillende
danskere i Sverige, må I meget gerne henvise
dem til Interpool. Der er klubaften hver mandag
kl. 19 og I kan hente ﬂere informationer på www.
skanegammon.se.
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Begynder DM

Begynder DM
Lørdag den 14. juni skulle de kvaliﬁcerede fra 19 spillesteder i Danmark dyste om
den eftertragtede billet til WSOB turneringen i Cannes. Vinderen kunne også kalde
sig begynder-danmarksmester i et helt år. 28 spillere gjorde deres entré på Café AliBi
i Odense, og ved aftensmadstid kunne Stig Olesen fra Viborg tiljubles efter ﬁnalesejr
over Søren Bladt, Århus. Som ”trøstpræmie” var der et turneringsspil til næsten
3000,- til toeren, så det var da en ﬁn forrentning af en ﬂad halvtredser....Held og lykke
i Cannes 14.-23. juli, Stig.

Resultater:

1. Stig Olesen
2. Søren Bladt
3./4. Finn Brøndberg/Sussi Larsen
Consolation:
1. Jørgen Bidsted
2. Roberto Schmidt

Kenny Nissen og Stig Olesen

Kenny Nissen og Søren Bladt

Kenny Nissen og Roberto Schmidt

Kenny Nissen og Jørgen Bidsted
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Lødigt Doubles

Lødigt Doubles Svensk blodbad!
Af Allan Christensen

Taus Bøytler har en unik evne til at opﬁnde nye turneringskoncepter og har stået
fadder til en uendelig række af turneringer, der har heddet noget med 1.0. Det er
dog sjældent, der kommer en 2.0, men iværksætterånden er heldigvis intakt og vi er
mange, der gladeligt kommer til hans en-komma-nullere.
Denne gang var scenen sat på High Q og
formatet var en doubles-turnering, som var en
kombination af en almindelig doubles-turnering
og en konsultationsturnering. Alle spillerne
skulle spille mod én spiller fra modstandernes
hold til fem point, hvorefter man spillede en
konsultationskamp til tre point. For hver sejr i
enkeltmandskampene tjente holdet ét point
og man ﬁk et bonuspoint, hvis holdet vandt
konsultationskampen. En match kunne altså 3-0,
2-1, 1-2 og 0-3.
Formatet var monrad, så der var lagt op til
en lang hyggelig dag sammen med andre
backgammontosser - og det er jo ikke værst!
Det var lykkedes mig at lokke den meget dygtige
Århusspiller Morten Johansen til staden, så hvis
jeg selv kunne undgå at falde helt igennem, følte
jeg faktisk, at vi var godt inde. Der var dog mange
rigtig gode spillere med. Jeg nævner i ﬂæng:
Thomas W. Hansen, Henrik Bang, Taus Bøytler,
Pia Jeppesen, Jonas Moehrdel, Steen Grønbech
og mange ﬂere.
I den første kamp skulle vi møde Tommy Kean og
Henrik Larsen og jeg startede med at rulle Tommy
over og det skulle vise sig, at rullearmen virkede
yderst tilfredsstillende den lørdag. I hvert fald
måtte Peter Friberg, Henrik Bang, Aron Tendler
og Steen Grønbech alle give fortabt mod min
usandsynlige stime af held. Faktisk tabte jeg kun
til den eneste, jeg rent faktisk var favorit imod nemlig Niels Skov Larsen.
Morten var også godt med, så vi endte i to
meget afgørende konsultationskampe mod
hhv. Tendler/Palumbo og Grønbech/Jeppesen.

Robert Palumbo og Aron Tendler

Desværre tabte vi dem begge, så vi endte med
at dele tredjepladsen med Niels Skov Larsen
og Tage Mellgren, men alt i alt var det yderst
tilfredsstillende og vi ﬁk masser af drama for
skillingen.
Udenfor topkampen var der også drama:
Andreas Becher og Taus Bøytler spillede
mod Jonas Moehrdel og Erik Sørensen. I
konsultationskampen laver Jonas et fantastisk
stunt. Taus ruller og har et skud, der næsten med
sikkerhed vil føre til gevinst for turneringslederens
hold. Taus rammer og sætter brikken på baren.
I samme sekund før Jonas voldsomt næseblod
og styrtbløder udover bræt og bord og det hele. I
særklasse et veludført stunt, man ikke ser ret tit i
backgammonverdenen!
I topkampen førte de to svenskere, Aron Tendler
og Robert Palumbo, sig frem. De spiller begge for
Malmø BgK og var med til at slå alle rekorder i
holdturneringen, da det lykkedes holdet at score
60/72 mulige point i serie 1. Holdet førte til sidst
med 12 point ned til det næstbedste hold (BK
2007s andethold) og 22 (toogtyve!) point ned til
tredjepladsen (Roskilde III), der “kun” ville give en
playoffplads. Svenskerne er enormt trevliga, men
mon ikke de arme serie 1-spillere glæder sig til,
at der igen kommer “ordnede forhold” i serie 1
igen. Det bliver spændende at se, om Malmø kan
fortsætter stimen i 3. division.
Foreløbigt ﬁk de denne forårsdag vist, at sejrene i
serie 1 ikke var en tilfældighed. De endte nemlig
med at vinde turneringen ret suverænt med 14/18
mulige point. Robert Palumbo gjorde rent bord,
så Aron måtte ﬁnde sig i en del hån efterfølgende,
fordi kan “kun” vandt 4/6, men jeg skulle hilse og
sige, at der skulle et mindre mirakel til fra min
side for at slå ham. På et tidspunkt lykkedes det
mig at misse en dobling ca. 10 gange i træk, så
jeg har nok spillet temmelig håbløst i kampen.
Steen Grønbech og Pia Jeppesen kunne kåres
som det næstbedste hold efter en lang, men
supergod turnering, der kun havde ét minus:
røgen! High Q plejer at tillade rygning på cafeen,
men i dagens anledning var det forbudt. Det
gjaldt dog åbenbart kun backgammonspillere!
Resten af cafeens gæster røg i stor stil, som de
plejer. Man kan mene, at jeg er sart, men jeg
kommer altså ikke til en turnering (hvis jeg kan
slippe for det), hvis jeg ikke kan være sikker på, at
der er røgfrit. Når det nu var meldt op, at cafeen
var røgfri på dagen, synes jeg, det er skidt, at det
ikke overholdes!
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Nyt fra TU

Nyt fra Turneringsudvalget
Udvalget har i foråret haft en stille tid, men til efteråret starter holdturneringen igen,
og så får vi heldigvis noget at lave igen!
Der har dog været en skelsættende sag i foråret:
I pokalturneringskampen mellem Lødigt I og BK
2007 II modtog udvalget en klage fra BK 2007
over, at #4413 Peter Lego Fursund havde hjulpet
en holdkammerat. Efter at have hørt begge parter,
valgte TU at give Peter én spilledags karantæne,
som blev afsonet i pokalturneringskampen 5.
juni mod 90eren. Derudover valgte TU at dømme
#3119 Marc Emil Domar, som havde modtaget
hjælpen, som taber i kampen.
I den forbindelse vil udvalget gerne knytte nogle
kommentarer.

Gældende regler

Den efterfølgende debat har vist, at der er stor
forskel på, hvordan medlemmer opfatter reglerne
for, hvordan man skal opføre sig som tilskuer til
en kamp.
Turneringsreglerne §1.6 siger:
1. GENERELT. Tilskuere skal overvære kampen i
stilhed. Tilskuere må ikke henlede opmærksomheden på eventuelle fejl i spillet, ligesom de ikke
må kommentere spillet. Dog kan tilskuere gøre
turneringslederen opmærksom på tilfælde af
snyd.
2. SIGNALERING OG ANDEN HJÆLP. Når en kamp
er begyndt, må ingen tilskuer sende signaler eller
på anden måde hjælpe spillerne.
Reglerne skal opfattes ganske konkret. Det
er ikke tilladt på nogen måde at komme med
hjælp til spillerne. Tilskuere skal derfor være
meget opmærksomme på deres attitude, når
de overværer en kamp. Det er ulovligt at komme
med nogen form for gode råd. Man må hverken
komme med strategiske råd til selve spillet eller
evt. anbefalinger til at tage en pause. Det er heller
ikke tilladt at komme med gode råd i pauserne.
Vær derfor opmærksom på, hvordan du agerer.
Lad være med at komme med jubelbrøl og lign.
Du kan jo ikke vide, om spilleren rent faktisk har
opdaget, at han har slået et godt slag. Hvis du
jubler, vil han til gengæld med garanti opdage det.
Reglen siger, at tilskuerne skal overvære kampen
i stilhed. Denne regel betyder ikke, at man ikke
må snakke med spillerne, men hvis du kommer
med kommentarer til spillet, skal du være sikker
på, at kommentaren ikke kan opfattes som hjælp.
Hvis du er i tvivl, kan spillerne nok godt undvære
kommentaren.
Det er selvfølgelig umuligt at sikre sig mod, at
spillere modtager hjælp i pauser, men udvalget
vil gerne henstille til spillerne, at man lader være.
Husk på, at backgammon er en gentlemansport!

Ved regelbrud i holdkampe

Sagen viste også, at der er brug for en præcisering
af, hvordan man løser sager i forbindelse med
holdkampe. Det er meget vigtigt, at eventuelle
tvister så vidt muligt bliver løst i forbindelse med
selve holdkampen, da det kan være ret indviklet
for turneringsudvalget, at komme med retfærdige
løsninger bagefter.
Som holdkaptajn skal du som minimum sætte
dig ind i turneringsreglerne samt hold- og
pokalturneringsreglerne. Sørg for, at reglerne
altid er til stede på jeres hjemmebane. Hvis
der opstår en tvist, er de to holdkaptajner
turneringsledere, og de bør som udgangspunkt
selv løse tvisten. Hvis det ikke er muligt, skal I
spille holdkampen færdig alligevel - også selv
om I har tænkt jer at klage til turneringsudvalget
efterfølgende. Hvis I har tænkt jer at klage, skal
I gøre modstanderholdet opmærksom på, at I
spiller kampen færdig under protest, så de ved,
hvad de har at forholde sig til.
Hvis I sender en klage på baggrund af en tvist,
der ikke er forsøgt løst tilfredsstillende under
holdkampen, svækker I jeres muligheder for
medhold i klagen.

Nye tiltag i holdturneringen

Forud for sidste sæsons holdturnering
havde udvalget en del tiltag. Ét af dem var,
at hjemmeholdet kunne vælge, hvilke af
modstanderholdets spillere, der skulle spille
mod hjemmeholdets. I første omgang lod vi kun
reglerne gælde i Elitedivisionen og 1. division
for at prøve tiltaget af. Det er dog blevet godt
modtaget, så nu har vi valgt at indføre det i alle
rækker.
Konkret ﬁnder kampsammensætningen sted på
denne måde: Udeholdets kaptajn udfylder åbent
højre halvdel af matchprotokollen. Derefter
udfylder hjemmeholdet venstre halvdel af
protokollen. Det er tilladt for holdene at udfylde
protokollen anderledes, hvis de er enige om
det. Senest på det programsatte starttidspunkt
udfylder udeholdet matchprotokollen i prioriteret
rækkefølge, således at spilleren på 4. brættet
sidder over, hvis hjemmeholdet kun stiller med 3
spillere.
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Quizsvar

Gammon-Quiz svar
Position A

A
B

Denne position er en klassisk position. Den
illustrerer smukt det punkt, hvor man cirka bør
�� doble i et typisk holde spil. De bedste holde spil
er fra 18 eller 20 ankeret. 21 ankeret er stadig
et fremskudt anker, men de er dog lidt svagere.
Doble vinduet åbner sig cirka fra de 15 pips.
Naturligvis er der altid faktorer som ﬂeksibilitet,
timing og styrken af bord. Et af de vigtigste
parametre er løbe spillet.

��

Dobbel take
No dobbel take
Dobbel pass
Andet

4 points
3 points
1 point
0 points

Position B

C
D

Rake i backgammon er noget nyt. Det ændrer
meget på spillet. Når raken for eksempel er
på 5,8% - eller hvad den nu er på. Så skal vi
betale raken af potten. Hvis vi har puttet 100 i
potten, så vinder vi altså 100-(2x5,8) = 88,4.
�� Når vi taber betaler modstanderen raken. Disse
rake betragtninger er normale i nutidens spil
på internettet. De gør, at det er helt i orden at
passe en position som denne. For når vi passer,
så er vi sikre på, at det er modstanderen, der
betaler raken og ikke os selv. I starten af en lang
match eller i et moneygame uden rake, så er det
naturligvis et klart take.

��

Dobbel Pass
Dobbel Take
Andet

5 points
4 points
0 points

Dobbel Take
No dobbel take
Dobbel Pass
Andet

5 points
4 points
1 point
0 points

Position D
Normalt mod en gap kan man tage en masse
holde spil, hvor man er nede med et ton i løbe
spillet. Altså det at have hullet, det svækker
positionen ret meget. Det er så vigtig en faktor, at
det kan gøre positioner fra dobbel til no dobbel og
fra pass til take. Verdens klasse spillere ved dette
og tager normalt positioner med huller og venter
med at doble, når de har midtpunktet. I denne
position er der yderligere kontakt, fordi 9 punktet
også er der. Det der er specielt ved denne position
er, at vi har givet sort en masse ﬂeksibilitet. Altså
sort har en masse numre, der fylder hullet ud.
Dette barberer ret mange skud væk. Faktisk så
mange, vi nu er tilbage i det territorie, hvor det
er et pass. Vær opmærksom på det tema, hvor vi
også kan vinde i løbe spillet. Det kan vi ikke her,
da vi er nede med 29 pips. Men hvis ræset var
mindre til vores fordel. Altså hvis vi for eksempel
tager 2 brikker fra midt punktet og ﬂytter til 2
punktet. Så har vi en anden refference, der siger
lille pass med 5-punktet lavet. Så i det tilfælde
ville det være et let take.
Dobbel Pass
Dobbel Take
No Dobbel take
No dobbel pass

4 point
3 point
2 point
1 point

Position C

E
F

Her favoriserer kontakten hvid. Det betyder det, at
sammenligner man positionen med en løbespils
formel. Så er det lige lige akkurat en dobling. Men
med ankeret, så skal man lige slappe af og holde
aftrækkeren i ro. Dette er en normal metode at
vurdere denne position på. Har vi så taget højde
�� for det hele? Der var også en rake. Der er ﬂere
teorier omkring, hvordan raken påvirker spillet.
Hvis vi venter med at doble, så kan det være,
at vi overskyder vores marked. Hvis det sker, så
ender vi med at betale raken. Og vi vil egentlig
helst slippe for det. Derfor, så dobler vi hellere
ind i marginal situationer. Vi dobler ind med
den begrundelse, at vi ønsker at tabe spil. Altså
vi vinder også mere, når det går godt. Vi opnår
større swing. Vi vinder mere og taber mere. I det
store regnskab går det så cirka lige op. Bare lige
det, at vi ikke kommer til at overskyde markedet.
Uden rake ville det være en marginal no double.
�

Position E
Denne position understreger vigtigheden af
ﬂeksibilitet og timing. Hvids timing er perfekt. Og
sort har mindst mulig ﬂeksibilitet. Et hvert skud
er vindende for hvid. Og der er allerede 10 numre
der giver skud her. Nemlig 65 64 63 62 og 61. Så
er der en masse sjove numre som for eksempel
51, hvor der så er mange rul næste gang, der
lægger skud. Og ikke bare i de sekvenser, hvor
der ikke bliver lagt skud. Men også, hvis man for
eksempel ruller 65 og der bliver misset
Dobbel Take
Dobbel Pass
No dobbel pass
Andet

6 points
4 points
1 point
0 points
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Position F
Dette er et meget sødt lille tema. Mange casher
i situationer, hvor der er mulighed for dårlige
numre. Folk tror ikke, at der er mulighed for
at vinde gammon mod et fremskudt anker.
Sandheden er, at når man er foran med cirka
50 pips, så skal man begynde at tage gammons
med i beregningen. Med 50 pips føring og spillet
spillet til ende uden kontakt, så har vi knap 10%
gammon chancer. Positionen er ren teoretisk
marginal. Hvordan påvirker raken så vores
beslutning? Vi vil gerne opnå det spil, der taber
ﬂest spil. Altså vi er igen ude på at enten vinde
stort eller tabe. Vi gør hvad vi kan for ikke at
betale raken i dette spil. Vi spiller på for god. Uden
rake er det marginalt forkert at spille på for god.
Der skal kun et par pips mere til for at den er for
god teoretisk.
No Dobbel Pass
Dobbel Pass
Andet

4 points
3 points
0 points

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: Jaaa...

Nordic Open 2008
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Invitation til

holdturneringen
2008/09

Holdturneringen 2008/09 står for døren. Hvis du er klubformand/holdkaptajn/
holdtuneringstilmeldingsansvarlig, skal du senest 1. august meddele Sekretariatet
følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Hvilke(t) hold tilmelder du?
Hvor har I hjemmebane?
Hvem er holdkaptajn(er)? Husk at meddele kaptajnernes emailadresse og telefonnummer.
Har klubben ændret vedtægter i forhold til sidste år?
Har I specielle ønsker? Det kan være, at I gerne vil have første- og andetholdet til at spille på
hjemmebane samtidigt. Hvis dit hold skal spille i 2. division øst eller 1. division vest, er det også
en god idé at fortælle os, om I foretrækker at spille i en nord- eller syddivision. Vi kan dog ikke
love at opfylde alle ønsker.
6. Husk at betale senest 1. august. Hvis vi ikke modtager betalingen rettidigt, betragter vi jeres
tilmelding som ugyldig. Hvis du af en eller anden grund (fx ferie) har svært ved at overholde
denne frist, så kontakt Sekretariatet, så ﬁnder vi nok en løsning, men det er ikke ok at undlade
at betale uden grund.
Du kan indbetale beløbet på 9570 2919265. Tilmeldingsgebyret er 5000 kr. i Elitedivisionen (hvoraf
de 1500 kr. er depositum) og 500 kr. i resten af divisionerne.
Første spilledag er 11. september 2008 og afslutningsweekenden er 7.-8. februar 2009. Der er
efterårsferie i uge 42 og sidste spilledag før jul er 11. december.
Playoffs ligger hhv. 7. og 14. marts 2009 og slutspillet i Vest spilles 7. februar 2009.
For vestdivisionernes vedkommende vil vi tilstræbe, at holdene 12-18 kampe på en sæson.
Husk, at forbundet har fået rigtig mange nye medlemmer i dette forår, så hvis din klub mangler
spillere, kunne det være en god idé at annoncere efter dem på debatsiderne under ”Spillere
efterlyses”.
Hvis du selv mangler en klub at spille for, er du velkommen til at kontakte Sekretariatet på 33 36
36 01, der meget gerne vil være behjælpelig med at formidle kontakt til en klub.
Venlig hilsen
Turneringsudvalget

Glade KBgKere efter oprykning. Måske er det dit hold, der rykker op denne gang?

