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Formandens ord
Kære medlemmer,
For sidste gang skriver jeg dette indlæg i vores medlemsblad, da jeg
ikke genopstiller til landsrådet den 1. april.
Mit tredje barn kom til verden i december, og da jeg samtidig har et fuldtidsjob, ﬁnder
jeg det efterhånden ikke forsvarligt at fortsætte i DBgF´s bestyrelse. Jeg har siddet i
bestyrelsen i 3½ år, heraf 2 som formand, og mener at tiden er moden til et skifte.
Jeg påregner at fortsætte med andre ad hoc opgaver, og det kan meget vel blive noget
med breddearbejde, da det ligger mit hjerte nært. Resten af bestyrelsen genopstiller
heldigvis, så der er en god chance for at kontinuiteten bevares. Det sidste har været et
problem igennem tiderne, da der har været alt for stor udskiftning i utide i de siddende
bestyrelser, især i det sidste årti.
Kære medlemmer - I er derude. Mange af jer har viden, kompetence og idealisme. Nogle
af jer har tidligere siddet i udvalg eller bestyrelsen, og gik måske trætte i det. Men kom
nu ind i kampen, og tag en tørn! At bruge nogle timer ugentligt på lidt frivilligt arbejde
for dansk backgammon gør en stor forskel. De siddende bestyrelsesmedlemmer står
gerne til rådighed med informationer om tidsforbrug og lignende, så man er klar over
hvad man i grunden går ind til. Det kan også være at man går med nogle tanker omkring
artikler til GAMMON, opstart af ny klub eller hold, regelsættet, TU-arbejdet eller andet
DBgF-relateret. Vi kan helt sikkert bruge alle inputs, men vi skal have det at vide først.
Jeg har skrevet dette før, men gentager gerne mig selv: DBgF er ikke stærkere eller
bedre end I medlemmer selv gør os til, og hvis der er noget der ikke er godt nok, ligger
nøglen til forbedring hos hver enkelt af Jer.
Butikken
Som bekendt udliciterede vi vores butik sidste år. Desværre har det vist sig at det ikke
var den rette person til opgaven, og derfor er butikkens drift nu overdraget til Rikke
Kragh. Vi glæder os til at se en positiv udvikling af denne del af forbundet, og opfordrer
medlemmerne til at støtte hendes arbejde.
Sekretariatet
Som bekendt stoppede vores manager Allan Christensen i starten af januar. Vi besluttede
at opdele hans stilling i ﬂere små dele, da det er en langt billigere løsning, samt giver
øget ﬂeksibilitet. Valget faldt på nedenstående personer:
Turneringsplanlægning, holdturnering og mailbesvarelser på
info@dbgf.dk: Karsten Bredahl
Rating og IT-opdateringer: Claes Norreen
Økonomi, betalinger og budgetlægning: Tage Mellgren
I en overgangsperiode vil bestyrelsen selv varetage øvrige funktioner vedrørende
medlemskontakt, herunder telefonpasningen, som Mark Larsen vil stå for. Vi ønsker at
danne os et nærmere overblik over omfanget af og tidsbehovet i forbindelse med denne
funktion. Efter Landsrådet vil stillingen som telefonpasser/medlemskontaktperson
blive genopslået.
Vores telefontid er indtil videre:
Mandag 15-18
Onsdag 17-20
Det foreløbige nummer er 2244 3601 (efter portering vil det igen blive det gamle
nummer 33 36 36 01).
Med ønsket om et forrygende Nordic Open, og med håbet om et godt fremmøde til
landsr1ådet 1. april.
Kenny Nissen
Formand, DBgF

Bliv medlem
af

Dansk Backgammon
Forbund
Som medlem har du bl.a. følgende
fordele:
√

Du kan deltage i turneringer
der bliver holdt rundt omkring
i landet året rundt.

√

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.

Introtilbud:
Hvis du ikke har været medlem af
DBgF de sidste 6 år (2004, 2005,
2006, 2007, 2008 og 2009), kan
du blive medlem i et halvt år for
kun 100,00 kr. gennem vores
introtilbud.
Dette tilbud kan kun benyttes én gang.

Familiemedlemskab koster 400
kr. pr. halvår
Det normale medlemskab koster
250 kr. pr. halvår.

Se mere under ’medlemskab’ på

www.dbgf.dk
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Af
Michael
H.
Sørensen

Anti-jokere
A

Anti-jokere er en integreret del af den svans der kan forekomme
i backgammon, men det er samtidig en af de ting der virkelig
skiller fårene fra bukkene, så her er 6 stykker der tester dig i
hvor skrap du egentlig er.

D

1-1 til 3. SORT skal spille 62.
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

SORT fører 2-1 til 3 (Crawford) og skal
spille 65.
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
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7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

Tillykke med det dårligste nummer i stillingen.
Hvordan får man mon noget bare tilnærmelsesvist
konstruktivt ud af dette inferiøre rul?

Igen ikke just det rul man havde i tankerne. Er det
mon bedst at stable på 8-punktet, splitte og løbe,
splitte og slotte eller blive tilbage og håbe på endnu
et skud fordi man har stærkeste bord, men er bagud
i ræset og har langsom bear-off?

B

E

1-1 til 3. SORT skal spille 31.

0-0 til 1. SORT skal spille 32.
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Hvad er mon plan snedig når gammons tæller og
man ikke kan redde et eneste af ens mange blots
uden at sætte mindst et nyt i spil?

Endnu et eksempel på et latterligt rul, men til
gengæld er problemstillingen meget simpel: hvilket
træk vinder ﬂest spil?

C

F

1-1 til 3. SORT skal spille 52.

SORT er bagud 1-3 til 5 og skal spille 61.
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

2

179

153

64

132

151
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Endnu en grimrian af et rul der ikke ligger i top 34.
Spørgsmålet er hvor mange og hvilke blots man
skal sprede ud på banen i et forsøg på at lave noget
konstruktivt i næste rul?

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Du er godt i gang med at blitze din modstander og
vinde en velfortjent gammon og dermed matchen,
da dette fæle rul vælter ud af koppen. Hvad er mon
bedste spil her?
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Copenhagen Christmas Tournament 2009

Copenhagen Christmas Tournament
2009
Af Michael H. Sørensen

Den 27. december afviklede Gammonevents.dk i samarbejde med Dansk Backgammon Forbund tredje
udgave af Copenhagen Christmas Tournament. Igen i år var det på det mondæne Hotel Phoenix i centrum af
København. Gammon har derfor interviewet manden bag det nye navn Gammonevents.dk, Henrik Bang.
Turneringen som efterhånden er blevet en fast tradition i det
københavnske backgammon miljø, er en begivenhed man virkelig
glæder sig til og ser frem imod når julen nærmer sig.
I år var der rekord deltagelse med
116 deltagere, som gør at den
Københavnske Juleturnering er
Verdens største endagsturnering.

Verdens største
endagsturnering

Hvordan startede Copenhagen Christmas Tournament?
Det hele startede for mange år siden med at jeg begyndte at
afholde en juleturnering på Café Bartoff på Frederiksberg, mest
af alt for at jeg selv kunne få noget action og dette blev en stor
succes. Så kom Lykke Pia Rasmussen og spurgte om jeg ikke
ville være turneringsleder til High Q´s meget traditionsrige
juleturnering, som jeg glæder mig til hvert år. Da så Café Bartoff
blev for småt til at huse de mange interesserede og High Q kan
jo heller ikke huse meget mere end 48 personer, ﬁk jeg idéen til
at lave en lidt større juleturnering i København. Svendborg havde
i mange år haft deres store juleturnering og da den tiltrak mange
Københavnske spillere mente jeg at der også var plads til en
større juleturnering i København.
Første gang var ellers lidt af en prøvelse. Spillestedet Cafe Pios
i det Københavnske Sydvest kvarter dannede rammen om
første udgave af min juleturnering. Selve spillestedet var meget
velegnet til backgammon turneringer og stedets forpagter var
meget interesseret i at få noget backgammon til caféen. Men det
meste der kunne gå galt gjorde det. Maden som var inkluderet i
prisen bestod af en gang Chili Con Carne, som desværre blev lavet
i en gryde der var smurt ind i sæbe for af den nemmere kunne
gøres rent. Men da kokken meldte sig syg, var det ikke noget som
den tilkaldte reservekok opdagede og derfor ﬁk vi bogstaveligt
talt serveret meget ren mad, med en anelse bismag af sulfo.
Så jeg skulle selvfølgelig have nogle penge tilbage fra caféen,
men da jeg vendte tilbage 3 dage efter var hele stedet lukket ned
og ejeren stukket af med penge og varelager. Derudover ﬁk jeg
fortalt at han skyldte for mere end et års husleje, så det var dét
spillested.
I 2008 ﬁk jeg så gennem Søren Andersen kontakt til det ﬂotte
hotel Phoenix, hvor jeg i samarbejde med Steen Grønbech ﬁk
arrangeret årets største juleturnering med hele 110 deltagere.

Hvorfor er det lige pludselig ﬁrmaet Gammonevents.dk
der står som arrangør af 2009 udgaven?
Idéen til Gammonevents.dk
ﬁk jeg da jeg skulle arrangere
2009 udgaven af Copenhagen
Christmas Tournament. Jeg ville prøve at lave den endnu større
og få endnu ﬂere deltagere, så til dette formål synes jeg at
det var på sin plads at turneringen ﬁk sin egen hjemmeside.
Så jeg bad Kim Lethan om hjælp til at få produceret en god

Gammonevents.dk
som arrangør

hjemmeside og uden hans fantastiske indsats med både at få
siden udviklet samt vedligeholdelsen havde det ikke set ud som
det gjorde. Formålet med siden var at tiltrække nogle sponsorer
som på denne måde kunne få noget værdi for deres indsats og
det lykkedes næsten fuldt ud. Jeg ﬁk aldrig fat i den storsponsor
som jeg gik efter, men reklameværdien gennem hjemmesiden
gør at jeg har forhåbninger om at kunne lave den i samarbejde
med et stort backgammon spillesite næste gang. Og ved at
bruge navnet Gammonevents.dk har jeg også fået fjernet lidt
af opmærksomheden omkring mig selv og fået mere fokus på
selve begivenheden som er det vigtigste.

Hvordan gik selve turneringen i år?
Det gik over alt forventning. Vi startede med fælles morgenmad
og kl. 11 kunne vi sætte turneringen i gang med et rekordstort
antal spillere, i alt 116 personer.
Jeg havde som målsætning at Liren i højsædet
dette skulle være en backgammonog masser af
turnering hvor liren blev sat i
højsædet, derfor var indskuddet side action
lavt og samtidig prøvede jeg også
at få en masse side action, såsom jackpots, stoppots, bounty
hunt, ladies prize, mandelgave og lodtrækninger om skirejser og
gavekort for at gøre det hele lidt sjovere.
Jeg valgte allerede sidste år at udlodde en skirejse til de personer
der blev tilbage til præmieoverrækkelsen og i år havde jeg så
suppleret med 8 gavekort på henholdsvis 500 kr. og 1.000 kr. til
brug på et backammonsite. Denne enkle metode gjorde at vi var
over 100 deltagere tilbage til præmieoverrækkelsen hvilket må
siges at være meget tilfredsstillende. Sidegevinsten er at der er
masser af action hele dagen og aftenen igennem. Således blev
der spillet over 100 kampe i stoppots og jackpots. Klokken blev
tæt på midnat før ﬁnalen var færdig spillet og vi kunne komme til
præmieoverrækkelsen. Vinder af turneringen blev Tommy Kean
som i ﬁnalen besejrede min holdkammerat fra Nemo, stjernen
Thomas Jespersen.

Ud over dig selv havde du da ﬂere hjælpere til at holde styr
på turneringen?
Ja, allerede fra start havde jeg min ven Pierre Lynge med på siden
og vi blev hurtige enige om at omfanget af turneringen gjorde
at det ville være bedst med en professionel turneringsledelse.
Derfor spurgte jeg min gode
Professionel
ven Michael Schou, Danmarks
turnerings-ledelse bedste turneringsleder om han
havde lyst til at være det for
denne turnering og ﬁk derefter både Pierre og min bror Michael
Bang til at hjælpe til med selve afholdelsen. Dette gav også mig
selv mere ro og overblik så jeg bedre kunne se på det hele lidt
udefra og dermed være en god vært for de mange gæster.
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Turneringen er især kendt for at du har rigtig mange
sponsorgaver, hvordan gør du det?
Ja, det startede som tidligere nævnt med, at jeg ville ﬁnde en måde
at holde folk lidt længere, så jeg ﬁk min partner i mit private virke
til at sponsorere en skirejse (han ejer også et skiﬁrma). Derefter
ﬁk jeg idéen med at få yderligere sponsorer til, for at sætte lidt
ekstra kolorit på juleturneringen. Så gennem mit netværk ﬁk
jeg stille og roligt ﬂere og ﬂere med på idéen. Det blev udover
skirejsen så blandt andet til weekend ophold i Portugal, et års
forbrug af ﬂødeboller, hotel ophold,
Sponsorpræmier
mobiltelefoner, ﬂadskærms tv og
sidst men ikke mindst en masse en masse
gavekort til et backgammon site
som jeg ﬁk kontakt med gennem Jes Bondo.
Uden disse sponsorer, som jeg skylder et stort tak, havde det
ikke været det samme, men samtidig sætter det jo også en del
forventninger til den næste store juleturnering, som jeg håber jeg
kan indfri. Jeg synes også lige jeg vil nævne at min sponsor på

Vinderen Tommy Kean på vej mod podiet for at modtage sin præmie

Copenhagen Christmas Tournament 2009

mobiltelefoner Nokia, grundet ﬁnanskrisen pludselig sprang fra,
men heldigvis kom Frederik Bentler til og reddede situationen,
med sponsorering af både ﬂadskærms tv og mobiltelefoner.
Derudover har jeg en god ven der gennem sit bilﬁrma sponsorerede
turneringspersonalet, hjemme-side, pokaler m.m. Så uden dem
ville det ikke være muligt at få alle disse ekstra præmier til
turneringen. Rent økonomisk
løber det også kun lige rundt, så det er altså ingen guldgrube at
lave juleturnering men det har heller aldrig været meningen. Nej,
jeg laver det fordi jeg synes det er sjovt.

Kommer der juleturnering igen i 2010?
Ja, jeg kommer igen her i år med 4. udgave og håber også
at Gammonevents.dk kan komme med en eller ﬂere nye
backgammon turneringer i løbet af året.

Vi glæder os allerede!

Nordic Open 2010
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Dansk Backgammon Forbund inviterer til
ESOB Casinorip.com

22. Nordic Open
Filmet event
1. stop på World Backgammon Tour (WBGT).

1. april – 5. april, 2010

Scandic Copenhagen
4 Rækker: Championship, Advanced, Intermediate, Beginner
Team Event
Ladies tournament
Consultation Doubles, Mix doubles
Nordic Open DMP
Ongoing Jackpots, stoppots

Nordic Open 2009 turnerings staff byder dig velkommen til Årets
Backgammonfest
Turneringsdirektør
Steen Grønbech (DK)
Turnerings staff
Chiva K Tafazzoli (IR/GER)
Martin Toudal (DK)
Mike Main (UK)
Birgitte Brinkbæk Nissen (DK)
Celine Nicholl (UK)
Scarlett Serrero (FR)
Antonia Schultze (GER)
Julie C. Thabault (FR)

Hold dig opdateret på
www.nordicopen.dk
HUSK!
¾ Medbring dit eget
backgammonspil
¾ Annoncer din
deltagelse på
www.nordicopen.dk
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Hotel

Scandic Copenhagen

Vester Søgade 6
Tlf: 33 14 35 35

Spil Backgammon med udsigt over Søerne
Scandic Copenhagen har en fantastisk beliggenhed ved søerne i hjertet af København,
kun 500 meter fra Tivoli. På Scandic er der gratis wifi, fitness og mulighed for massage.

Værelsespriser
(Nævn Nordic Open ved bestillingen)
Værelse
Enkeltværelse
Dobbeltværelse
Tremandsværelse
Superior (enkeltperson)
Superior (2 personer)
Junior Suite (enkeltperson)
Junior Suite (2 personer)
Superior plus (enkeltperson)
Superior plus (2 personer)
Top floor Suite (enkeltperson)
Top Floor Suite (2 personer)
Præsident Suite

DKK
750
950
1150
1150
1350
1450
1650
1350
1550
1650
1850
7500

Alle priser er inklusiv stor morgenbuffet og gratis trådløs Internetforbindelse.

Bestil dit værelse på:
www.scandichotels.com/copenhagen
(bookingkode: BACK290310)

Nordic Open 2010
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Program
Championship 5250 kr. 750 kr.
Advanced
1800 kr. 300 kr.
Intermediate
350 kr. 150 kr.
Beginner
0 kr. 0 kr.

Række
Entry
Registrering
Championship satellitter (8 players)
750 kr.
gratis
Advanced satellitter
262,50 kr.
37,50 kr.
Nordic Open DMP (rebuy)
35 kr.
10%
Consultation Doubles
600 kr.
150 kr.
Consultation Mix Doubles
600 kr.
150 kr.
Team Event (3 deltagere)
1275 kr.
225 kr.
Ladies tournament
0 kr.
0 kr.
Super Jackpots
3750 kr.
5%
Jackpots med 8-16 deltagere
75kr. to 1500
10%
Stoppots
75 kr. og opefter
10%
WBGT Stoppots
75 to 3000
10%
Nordic Open 2010 spilles som dobbelt elimination og man skal således tabe 2 kampe for
at blive elimineret fra at nå finalerunden. 8 stærke spillere når finalerunden som afvikles
som ren cup om mandagen. I finalen vil hver runde spilles som bedst af 3 intense 7 point
kampe. Der kan forekomme rebuys i hovedturneringerne afhængigt af deltagerantallet.
På nedenstående figur kan man se en oversigt over formatet i Championship.
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Torsdag d. 1. april 2010
Tidspunkt
10.00 12.00
10.30
12.00
12.00 24.00
13.00

Event
Registration: Nordic Open Beginner

15.00 18.00

Registration: Championship, Advanced og Intermediate

16.00
19.00 21.00
21.00
22:00

Doubles Consultation
Spisepause

Tidspunkt
10.00 12.00

Event

12.00

DK Vs. The World - Runde 3, Consultation doubles
Velkomsttale med præmieoverrækkelse for Beginner rækken. Public draw
for Championship rækken.

Beginner Seminar
Beginner 1. runde
Jackpots og kvalifikations satellitter
Danmark mod verden - Runde 1, DMP

DK mod Verden - Runde 2, Speedgammon
Nordic Open DMP rebuy

Fredag d. 2. april 2010

15.00

Registrering: Championship, Advanced og Intermediate

16.00
19:00 21:00
21.00
23.00

1. - 2. runde alle rækker
Dinner Break

Tidspunkt
12.00
12.00
17.00
19.00 21.00
21.30
22.00
23.00

Event
3. - 5. runde alle rækker
Fighters' bracket 1. til 4.
Ladies tournament: 1. runde
Dinner Break

Spillet genoptages for alle rækker.
DK Vs. The World - Runde 4, Heads Up

Lørdag d. 3. april 2010

Play resumes
Nordic Open 500€ Super Jackpot
DK Vs. The World - Runde 5, Girls fight

Nordic Open 2010

Søndag d. 4. april 2010
Tidspunkt
12.00
12.00
14.00
16.00

Event
Fighters' bracket 5. - 8. runde alle rækker
6. runde (alle rækker)
Team event: 1. runde

19.00 21.00

Spisepause

21.00
22.00

Nordic Open 500€ Super Jackpot
DK Vs. The World - Final

Tidspunkt
12.00
12.00
20.00

Event
Last chance (alle rækker)
Kvart-, Semifinale og Finale (alle rækker)
Præmieoverrækkelse

Mix Consultation Doubles

Mandag d. 5 april 2010

Gammon 116
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Side Events
Kvalifikationssatellitter/Quarter & Half entries
Spil disse satellitter og få billig adgang til Nordic Open. Traditionelt kommer mange om
torsdagen for at deltage i disse satellitter og varme rullearmen op til hovedturneringen
fredag.

Nordic Open DMP
DMP turnering med begrænset antal rebuys ned til de sidste 4 deltagere som spiller om
hele præmiepuljen. Indskud starter ved 35 kr. og springer herefter til 75-150-300 osv.

Lady’s Tournament
Alle kvinder kan deltage i denne gratis turnering og vinde en af de smukke sponsor
præmier.

Consultation Mix Double
Spil denne event sammen med din kone eller invitér en kvinde til at spille med dig. Hvem
ved hvad vejen til sejr vil bringe med sig? Man må også stille op med sit barn på under
18 år (far/søn eller mor/datter).

Consultation Double
Man lærer for alvor at spille backgammon ved at diskutere stillinger og beslutninger. I
denne event har man chancen for at lære en masse på vejen til sejr.

Team Event
Stil op i denne turnering med dit hold eller dine gammon venner. Der er altid mange hold
der stiller op i denne event som har det sociale i højsædet.

WBGT qualifiers
Vil du spille flere at turneringerne på world backgammon tour og have chancen for at
kvalificerer dig til finalen? Der spilles løbende satellitter til Swedish Open, London Open,
Japan Open, US open, Paris Open.

Løbende jackpots og stoppots
(75-1500 kr.)
Torsdag 12.00-02.00
Fredag 13.00-02.00
Lørdag 13.00-02.00
Søndag 12.00-0200
Mandag 12.00-18.00

Nordic Open 2010

Danmark mod verden
Er Danmark den bedste backgammon nation i verden? Nogle af Danmarks stærkeste
spillere har valgt at udfordre verden i backgammon. 8 Danske spillere møder 8 af
verdens bedste spillere i en kamp om den ultimative titel. Kampen udspilles over flere
dage og spillerne testes i flere af backgammonspillets facetter. Det hele afsluttes i et
kæmpe finale brag hvor det endelige vinderhold findes. Hele denne event vil blive
streamet online så alle i hele verden kan følge den live. Det vil også blive muligt at spille
på udfaldet af de enkelte discipliner og den samlede vinder.

1. Session (Torsdag 13:00) : Double Match Point (21 point)
Tre spillere fra hvert hold spiller 7 DMP kampe hver (I alt 21).
Point: Hver sejr er 1 point værd.
Tid: 4 min / 12 sekunder
Afgør 10% af præmiesum

Kampe:
1) Marc Olsen vs Masayuki "Mochy" Mochizuki
2) Thomas Kristensen vs Matt Cohn-Geier
3) Mads Andersen vs Stick Rice

2. Session (Torsdag 21:00): Speed Gammon (18 point)
Tre spillere fra hvert hold spiller hver tre 5 point kampe i lyntempo.
Point: Hver sejr er 2 point værd.
Tid: 2 min/10 sec
Afgør 10% af præmiesum

Kampe:
1) Sander Lylloff vs Fernando Braconi
2) Gus Hansen vs Falafel Natanzon
3) Morten Holm vs Michihito Kageyama

3. Session (Fredag 12:00): Consultation Doubles (8 point)
Fire spillere fra hvert hold spiller 2 konsultationskampe til 9 point.
Point: Hver sejr er 4 point værd.
Tid: 27 min/15 sec
Afgør 10% af præmiesum (ved uafgjort overføres der til næste session)

Gammon 116
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Kampe:
1) Marc Olsen/Thomas Kristensen vs Falafel Natanzon/Peter Heitmueller
2) Lars Trabolt/Mads Andersen vs Masayuki "Mochy" Mochizuki/Matt Cohn-Geier

4. Session (Fredag 23:00): Heads Up (8 point)
To spillere fra hvert hold spiller to kampe til 11 point.
Point: Hver sejr er 4 point værd.
Tid: 27½ min/12 sec
Afgør 10%-20 af præmiesum (ved uafgjort overføres der til næste session)

Kampe:
1) Sander Lylloff vs Michihito Kageyama
2) Gus Hansen vs Fernando Braconi

5. Session (Lørdag 23:00): Ladies event (9 point)
To af de stærkeste kvindelige spillere i verden spiller tre kampe til 7 point.
Point: Hver sejr er 3 point værd.
Tid: 17½ min/12 sec
Afgør 0-20% af præmiesum

Kampe:
Pia Jeppesen vs Katja Spillum

Final (Søndag 22:00): Team match to 43 point
Team konsultationskamp. Hvert hold starter på en score svarende til det antal point de
har indsamlet i de foregående 5 discipliner. Det hold der først når 43 point kan krones
som vinderne. Har et hold allerede 43 point før finalen er eventen afgjort of finalen spilles
ikke. Har et hold opnået 42 point før finalen, vil det første parti være Crawford, hvor der
ikke må dobles.
Tid: 60 min/12 sec
Afgør 50% af præmiesummen.

Nordic Open 2010
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Team Danmark

Mads Andersen, Morten Holm (kaptain), Gus Hansen, Sander Lylloff,
Pia Jeppesen, Thomas Kristensen, Lars Trabolt, Marc Olsen

Verdensholdet

Fernando Braconi (Italy), Stick Rice (US - captain), Matt Cohn-Geier (US), Peter
Heitmuller (Germany), Michihito "Michi" Kageyama (Japan), Katja Spillum (Norway),
Falafel Natanzon (Israel), Masayuki "Mochy" Mochizuki (Japan)
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World Backgammon Tour

Nordic Open er første stop på ”World Backgammon Tour” 2010 som inkluderer 6
internationale turneringer. Hele turen afgøres i et kæmpe finale brag i Paris hvor de 16
spillere som har kvalificeret sig til finalen kæmper om 32.000€ og om at blive den første
der får titlen World Backgammon Tour Champion. Man kan kvalificere sig enten ved at
vinde en af de 6 turneringer på turen eller ved at samle point nok til at være blandt de 6
bedste samlet set. Pointsystemet er ret simpelt, man får et antal point svarende til
matchlængden i de kampe man vinder (kun de 3 bedste turnerings resultater tæller med).

Turneringer på turen
Nordic Open, Scandic Hotel, Copenhagen, Denmark
Us Open, Embassy Suites SFO, South San Francisco, California, USA
London Open, London, England
Swedish Open, Quality Hotel Globe (Arenaslingan 7), Stockholm, Sweden
Japan Open, Shidax Hall, Shibuya, Tokyo, Japan
French Open, Lucien Barriere Spark, Enghien-les-Bains (Paris), France

Læs meget mere om turen på

www.world-backgammon-tour.com

Begyndernes Nordic Open 2010
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Begyndernes Nordic Open
Af Steen Grønbech

Nordic Open er uden sammenligning den mest begyndervenlige internationale backgammonturnering.
Samtidig tyder det på at det bliver verdens største internationale backgammonturnering i 2010. Først og
fremmest opdeles spillerne i 4 styrkeniveauer så man kommer til at spille mod ligesindede.

Gratis begynderrække
Den laveste række for begyndere er helt gratis at deltage i og har
alligevel meget ﬂotte præmier til vinderne. Værdien af præmierne
i denne række alene kan komme
Præmier op til
helt op på 30.000 kr., afhængigt af
deltagerantallet. Er man kvinde er 30.000 kr.
der et ekstra argument da det også
arrangeres en ”Ladies” turnering – mere herom senere.

Mød stjernerne
Når man nu alligevel er til Nordic Open så kan man ligeledes lære
af eksperterne. Danmark har udfordret verden til en Kamp om
verdensherredømmet (og ca. 2 mio. dejlige danske kroner). Her
kan man se stjerner som Gus Hansen og Sander Lylloff (begge
kendt fra både poker og backgammon) dyste mod nogle af de
skrappeste spillere i verden. Denne holdkamp byder også på to
tidligere danske verdensmestre, samt den nuværende Japanske
verdens-mester.

Mød Gus Hansen,
Sander Lylloff
og den japanske
verdensmester.

Har man for alvor fået blod
på tanden kan man deltage i
mellemrækken hvor der også
vil være spillere som er en tand
skrappere end de helt nye (men
alt kan ske i Backgammon).
Denne turnering løber fra fredag til mandag. Man spiller
selvfølgelig ikke hele tiden og afhængigt af ens præstationer ved
brættet vil man endda have hele ”hviledage”. Der er også mange
lirede begyndervenlige backgammonevents.
Nordic Open i Double matchpoint hvor man kun spiller til et point
– her kan man komme langt med en god portion held.
Hele to konsultations turneringen hvor man kan ﬁnde en makker
(evt. en af de skrappe spillere) og diskutere de enkelte træk i
kampene – her har man vitterlig chancen for at lære noget.

Begynderprogrammet

Ladies tournament

Et typisk program for en begynder til Nordic kunne se ud som
følger:

Er man kvinde er der selvfølgelig også en ladies’ turnering hvor
det stærke køn har muligheden for at
Luksuriøse kæmpe mod hinanden. Denne turnering er
ligeledes gratis at deltage i og har vitterligt
designerluksuriøse designerpræmier, så der er
præmier
ingen undskyldning for ikke at deltage!

Man møder op torsdag formiddag og får en indsprøjtning
backgammon-teori på begynderseminariet. Her vil den eneste der
har til dato her formået at vinde Nordic Open 2 gange introducere
jer til nogle af de vigtigste grundregler i backgammon. Målet er
at man kan komme ind uden kendskab til backgammon, blive
undervist en time – og så er man klar til at tage kampen op om de
mange dejlige præmier. Kl. 12 deltager man så i begynderrækken
hvor man kan møde en masse ligesindede backgammonspillere.
Sideløbende kam man så i pauserne se stjernerne krydse klinger
med verdensholdet.

Mød op på Scandic Copenhagen (Vester Søgade 6) i påsken –
der er backgammonfest for alle.
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inviterer til

Pokalturnering for hold 2010
Klassikeren i dansk backgammon, pokalturneringen, vender tilbage på
sit årlige krydstogt over det danske land i et moderniseret format
inspireret af den kommende holdturnering. Skal du have muligheden for
at kalde dig ”Pokalmester for hold 2010”, så læs videre og se, hvordan
du kan gøre din entré i turneringen, som historisk set har tilsmilet
underdogs igennem mange år…
Formatet er et forsøg på at imødegå det kommende
holdturneringsformat med 3-mandshold, og der skal
således på et pokalhold i 2010 være mindst 3 spillere!
Det anbefales dog, at hvert hold består af flere
spillere, da det nogle gange kan være svært at stille i
fuld opstilling til de forhåbentlig mange kampe.

Obs!
- nu med
mulighed for
3-mandshold

Format

¾ Cup (knock-out systemet), 2 x 3 enkeltkampe (+ evt. en
consultationsmatch).
¾ 3 kampe til 7 point + 3 kampe til 7 point (kan gennemføres med
kun 3 spillere).
¾ 3-6 spillere kan anvendes.
¾ Samme spillere må ikke mødes 2 gange.
¾ I tilfælde af 3-3 (uafgjort) spilles én match til 7 point med
consultation (dvs. hele holdet må diskutere alle beslutninger i denne
match).

Program for ØST-holdene
(runde med 128)
(runde med 64)
(runde med 32)
(runde med 16)

torsdag d. 06. maj
onsdag d. 12. maj (da torsdag er helligdag)
torsdag d. 27. maj
torsdag d. 10. juni

Program for VEST-holdene
(alle runder)

lørdag d. 22. maj (Universitetsbaren, Århus Universitet)

FINALERUNDE for de sidste 8 hold
(kvart-, semi- og finale)

lørdag d. 19. juni, kl. 12:00 (Hotel Phønix)

Finalen
Finalestævnet 19. juni bliver afholdt på Hotel Phønix, Bredgade 37,
1260 København K med start kl. 12 for 1/8-finalerne. Holdene vest for
Storebælt vil blive inddelt i 1-2 grupper afhængig af antal i forhold til
det samlede antal deltagende hold, og de indledende kampe for deres
vedkommende vil blive afviklet på én dag.

Pokalturnering 2010
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Betaling
350 kr. (inkl. 75 kr. i registrering) som overføres til DBgF på girokonto
3101017141. Frivillig og registreringsfri sidepulje på 300 kroner er
tilladt og fremgår naturligt af det indbetalte beløb. Betaling skal være
registreret hos DBgF senest torsdag den 28. april 2010, da
turneringsskema laves og postes allerede 1. maj.

Side-event på finaledagen
I forbindelse med finalestævnet afvikles den traditionelle PokalPot
2010, som er en resultatgivende turnering med ratede matcher. Entry er
kun 100 kr. (+ 25 kr. i registrering, hvis du ikke har deltaget i
pokalturneringen), og der kan blive tale om en frivillig og
registreringsfri på 100 kr. Tilmelding til PokalPot kan ske hos DBgF
eller via debatten på DBgF’s hjemmeside. Pokalpotten spilles fra ca. kl.
14, når kvartfinalen i pokalturneringen er slut.
N.B. pokalspillere deltager registreringsfrit.

Tilmelding & yderligere information
Send en mail til Dansk Backgammon Forbund (info@dbgf.dk) og anfør
følgende informationer:
¾ Holdnavn
¾ Hjemmebane (incl. adresse)
¾ DBgF-numre og navne på holdets spillere
¾ Anfør hvem der er kaptajn og skriv også dennes mobilnummer og
mailadresse.
Yderligere information fås ved at ringe til Dansk Backgammon
Forbunds kontor (mandag 15-18 / onsdag 17-20) på tlf. 2244 3601 eller
sende en e-mail på info@dbgf.dk.

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Praktiske detaljer og informationer
Alle holdets spillere skal alle være registrerede medlemmer d. 28/04 2010.
De 3 højest ratede spillere pr. 01/05 2010 på holdet indgår i seedningsgrundlaget.
En spiller kan kun være tilmeldt 1 hold og kan ikke skifte hold under turneringen.
Kampe må gerne spilles før aftalt spilledato – men ikke efter
(planlægningshensyn).
Der er kontante præmier til de 4 højest placerede hold (%-satser: 50-30-10-10).
Alle kampe rates til både TMP- og ratinglisten.
Reglement for pokalturneringen kan læses på:
www.dbgf.dk/regler/pokalturneringsregler.php
Matchprotokol kan downloades her: www.dbgf.dk/download/download.php

Vel mødt!
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Ratingkonkurrencer 2009
Højeste Rating 2009
(Prestigepræmie)

7712 Henrik Løber (Nemo - 1317.06)
Højde Springer 2009
(Entry til advanced rækken ved Nordic Open)

1589 Jens Neregaard (13. Brigade 160.70)
Flest TMP (Alle TMP listen)
(Entry til advanced rækken ved Nordic Open)

2208 Kenneth Friis (Odense Chang – 3503)
Turnerings-TMP konkurrence (kampe ratet med ’T’, ’P’ eller ’H’)
(Finalevinderen skærtorsdag får et entry til Championship rækken ved Nordic Open)
8093
2174
1096
1078
2208
2295
7
1387
666
2402
7591
3723
13571
9539
6201
20773

Elken, Claus
Andersen, Mads Peter
Bosse, Peter-Michael Valeur
Larsen, Michael K.
Friis, Kenneth
Nielsen, Lise
Grønbech, Steen
Rosendal, Pernille
Bentler, Frederik
Bredahl, Karsten
Weile, Michael
Nielsen, Tia
Steensgaard Christensen, Claus
Damgaard Nielsen, Kaj
Nissen, Kenny
Mathiesen, Hans Kristian

1536
1307
1226
1224
1196
1168
1108
1070
1067
1052
1052
1040
1012
978
966
948

Bestyrelsen har vedtaget at videreføre de fire ratingkonkurrencer i 2010, da de fortsat er
meget populære blandt vores medlemmer. Vinderne af de forskellige konkurrencer
offentliggøres 31. januar 2011.
Læs mere på www.dbgf.dk/rating/ratingkonkurrencer.php
Med ønsket om en masse gode kampe i 2010.
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Årets spiller 2009
Årets spiller vælges ud fra opnåede resultater, primært i store
udenlandske turneringer samt Nordic Open, for kalenderåret 2009.
Nomineringerne til årets spiller 2009 er nævnt nedenfor i alfabetisk
rækkefølge:

Claus Elken
¾ Vinder af Championship rækken ved 21st Play65.com Nordic Open
¾ Vinder af hovedrækken i Lødigt Lavtakst Lir turneringen.

Lars Trabolt
¾ Andenplads i Championship rækken ved VM i Monte Carlo.
¾ 3./4. plads i Championship rækken ved 21st Play65.com Nordic
Open.

Morten Lassen
¾ Vinder af Consolation i Championship rækken ved VM i Monte Carlo.
¾ Vinder af Fortis World Team Event ved VM i Monte Carlo.
¾ 5./8. plads i Championship rækken ved 21st Play65.com Nordic
Open.

Steen Grønbech
¾
¾
¾
¾

Vinder af hovedrækken i Chang Open.
3./4. plads i Championship rækken i Cannes på WSOB touren.
Vinder af hovedrækken i Københavns Åbne Forårsturnering.
3./4. plads i Masters rækken ved 4th TrueMoneygames Portuguese
Backgammon Open
¾ 1./2. plads i hovedrækken ved Hatten Cup 2009

Thomas Jespersen
¾ Vinder af UK Masters 2009
¾ Vinder af Fortis World Team Event ved VM i Monte Carlo.
¾ Sølvvinder ved Copenhagen Christmas Tournament.

Du kan stemme på de nominerede i forbindelse med
Nordic Open 2010 eller ved at skrive til info@dbgf.dk
(senest 29. marts 2010).
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Årets hæderspris 2009
Hædersprisen gives ikke for opnåede resultater, men derimod et
ihærdigt eller flot udført stykke arbejde, strålende humør, stort
engagement i klub- eller lands-regi. Alle med tilknytning til DBgF kan
indstilles til denne pris, inklusive: enkeltpersoner, et hold, en klub, et
udvalg etc.
Nomineringerne til årets hæderspris 2009 er nævnt nedenfor i alfabetisk
rækkefølge:

Allan Christensen
Allan indstilles til prisen for
¾ Det store arbejde han har udført for DBgF.
¾ Forventningen om at han fortsat vil være et meget stort aktiv for
backgammon i Danmark, selvom det vil være fra en lidt mere
tilbagetrukken position.

Henrik Bang
Henrik indstilles til prisen for
¾ Hans arbejde som turneringsarrangør af Danmarks (og nu også
verdens)
største
endagsturnering,
Copenhagen
Christmas
Tournament med dertilhørende sponsorpræmier og turneringsledelse
i topklasse.
¾ Løbende arrangering af diverse andre backgammonturneringer og
hans store kærlighed for spillet og miljøet.
¾ At tage ud til forskellige klubber og hjælpe andre med deres spil.

Rikke Kragh
Rikke indstilles til prisen for
¾ Altid at være en venlig person at møde til turneringer over hele
landet, og hendes evne til at tabe og vinde med lige sind.
¾ Hendes engagement som klubformand for Primetime i Århus
¾ Hendes frivillige TU arbejde.

Taus Bøytler
Taus indstilles til prisen for
¾ Hans utrættelige og uegennyttige arbejde med at arrangere nye og
attraktive backgammonturneringer på benene, herunder hans evne til
at udvikle nye og sjove turneringskoncepter der tilgodeser spillere på
alle niveauer.
¾ Hans iderigdom, energi og veludviklede sans for at følge tingene til
dørs.

Du kan stemme på de nominerede i forbindelse med
Nordic Open 2010 eller ved at skrive til info@dbgf.dk
(senest 29. marts 2010).

Indkaldelse til Landsråd 2010
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Indkaldelse til DBgF’s landsråd 2010
Torsdag den 1. april kl. 12.00

Hotel Scandic,
Vester Søgade 6,
1601 København

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af eventuelle forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen)
8. Valg af to forbundsrevisorer
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt
Ad. 5: Forslag der ønsket behandlet på landsrådet skal være bestyrelsen i hænde senest
d. 1. marts.
Ad 6 og 7: Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer der har anmeldt deres
kandidatur senest d. 1. marts.
For at være stemmeberettiget på landsrådet skal man være klubformand eller have en
fuldmagt fra formanden for den klub man er medlem af. Fuldmagten kan også sendes fra
klubbens formand til info@dbgf.dk senest 28. marts. Menige klubmedlemmer og DBgFmedlemmer som ikke er medlem af en klub, kan overvære landsrådet i det omfang
pladsforholdene giver mulighed herfor.
Bestyrelsen har besluttet at samtlige mandater stilles til rådighed, således at alle siddende
bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Kenny Nissen (genopstiller ikke)
Michael H. Sørensen (genopstiller)
Steen Grønbech (genopstiller)
Tage Mellgren (genopstiller)
Mark L. Larsen (genopstiller)
Skriv til info@dbgf.dk hvis du ønsker at opstille.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
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Ugeturneringer
By

Spillested

Kl.

Pris
(kr.)

Adresse

Tlf.

Info

98 42 86 00

Frivillig sidepulje1 på 125 kr. +
gavekort. Spilledage 2009: 13/1, 9/2,
9/3, 15/4, 11/5, 8/6, 14/9, 5/10 og 9/11.

Mandag
Frederikshavn

Jerrys

18.30

-

Amaliegade 2

Kgs. Lyngby

TimeOut
Sportsbar

19.00

30

Jernbanevej 18,

Kolding

Café Knuds
Garage

19.00

25

Munkegade 5

75 52 94 96

Mandage i ulige uger, gavekort til
vinderen

København

High Q

19.00

50 + 10
(reg.)

Sønder Boulevard
52-54

33 31 40 80

Ved mere end 20 deltagere giver
High Q 1 flaske spiritus til vinderen

Odense

Odense Chang

18.30

25

Kochsgade 16

22 33 12 26

Frivillig sidepulje1 på 50-75 kr.

Viborg

Medborgerhuset

18.00

20 + 5 (reg.)

Vesterbrogade 13

28 49 18 72

Mandage i ulige uger.

Vestre Ringvej 100

30 59 49 77

Fredericia Idrætscenter,
kegleafdelingen.

Grønnegade 44

61 66 34 96

Nørregade 49

66 14 16 01

Sidepulje på 50 kr.

Tirsdag
Fredericia

Fåborg

Odense

Fredericia
Backgammon
Klub
Faaborg
Backgammon
klub
Sir Club

19.00

-

18.30

19.00

25

Ølkort i sponsorpræmie.

Onsdag
Silkeborg

Cafe Kik

19.30

25

Papirfabrikken 10D

29 85 58 43

Århus

Universitetsbaren

19.00

25

Nordre Ringgade 3

89 42 11 60

Der spilles ligeledes consolation.

Ove Jensens allé 35

28 68 38 75
29 90 36 50
eller
61 28 94 80

Sidepulje1 på 50 kr.
Kun i lige uger.
Frivillig sidepulje1 på 100 kr. samt
diverse sponsor præmier.
Yderligere info: www.rpc.minisite.dk

Torsdag
Horsens

Horsens
Backgammon
Klub

19.00

-

Ringsted

RPCMermaid

19.00

20

Brogade 42

Solrød

Solrød Center
Pub

19.00

50

Solrød Center 34,
Solrød Strand

20 61 48 00

Sidepulje1 på 100 kr.
Kun i ulige uger.

Svendborg

Bowl-Inn

18.30

20

Nyborgvej 4

70 11 11 55

Sidepulje på 80 kr.1

Valby

Københavns
Backgammon
Klub

19.00

35

Mellemtoftevej 11

36 46 01 41
(Kun torsdag
aften).

Sidepulje på 50 kr.1 Der spilles
ligeledes consolation. Pause i
perioden 4/9-08 – 5/2-09 pga.
holdturneringen.

Fredag
Valby

Riverclub

20.00

100

Retortvej 45

Kampe mellem medlemmer af DBgF
rates.

Lørdag
Århus

Die Kleine
Bierstube

12.00

50

Frederiksgade 75

25 13 00 18

Der spilles hver 2. lørdag i ulige
uger. Frivillig sidepulje på 100 kr. 1
Årligt master point regnskab.

Anm: reg. = registreringsgebyr.
1) En sidepulje er en frivillig ekstra indsats. Den af de spillere der indbetaler til sidepuljen som kommer længst i turneringen vinder
sidepuljen.
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Position A

Position C

En meget kompleks position, som selv
eXtremeGammon misforstår på XG roller niveau,
men det kan selvsagt også være meget vanskeligt
at identiﬁcere den korrekte spilleplan her. Skal
der løbes, slottes og/eller hittes? Eftersom SORT
er 16 pips bagud i ræset kan vi starte med at
afskrive 24/16, da trækket ikke duplikerer nogle
numre for HVID, ikke slotter et vigtigt punkt for
SORT og frem for alt ikke løber særligt langt. To
måder SORT meget gerne vil udvikle positionen
på er at etablere et fremskudt anker, idet HVID
har etableret sit bar-punkt, samt lave punkter
foran HVID’s blot på 2-punktet. Intet af dette kan
lade sig gøre i dette rul, så spørgsmålet er hvordan
man bedst lægger op til at det kan lade sig gøre i
næste rul? Selvom det umiddelbart ligner hurtigt
selvmord både at splitte 24/22 OG slotte 13/7,
så er det bedste spil her med en klar margin,
da det er meget væsentligt at få aktiveret de
bageste brikker, så man ikke bliver primet ihjel.
Skulle SORT blive ramt, hvilket han er favorit til
at blive, så er der rimelige chancer for at etablere
bagspil eller holdespil, idet HVID’s bord endnu
ikke er udviklet. At hitte og splitte her er lidt for
løst til at være korrekt, frem for alt fordi det ikke
slotter punkter foran HVID, men derimod starter
en blitz og slotter et alt for dybt og uvigtigt punkt.
Både 13/7 13/11 og 13/5 er rimelige spil, der
imidlertid begge lider af den svaghed at de ikke
forbedrer SORT’s position i HVID’s hjemland.

SORT er i overhængende fare for at blive primet
ihjel her, og da et fremskudt anker forsvarer sig
mod primen, så skal der splittes 24/22. Da SORT
er stablet på både 8- og 6-punktet så ville han
egentlig helst afstable fra disse punkter. Han
kan dog ikke gøre det fra 6-punktet når toeren
benyttes til at splitte med og gør han det fra 8punktet bliver det simpelthen for meget af en
’blotfest’. Bedste spil med femmeren er derfor
blot(!) 7/2.

24/22 13/7
13/5
13/11 13/7
24/16
24/22 8/2*
Alt andet

5 point
4 point
3 point
2 point
1 point
- 1 point
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Selvom det umiddelbart kan virke kontra-intuitivt,
så er bedste spil her, med en meget klar margin,
at strø endnu ﬂere blots ud på banen ved at
tempo-hitte på 3-punktet. Det bedste forsvar mod
at gå udoblet gammon i denne stilling er med
andre ord at angribe! Ved de passive spil, 18/14,
13/10 11/10 og 8/4 bliver man simpelthen så
ofte dobbelthittet og blitzet ihjel, at man bliver
nødt til at tage initiativet her. Det giver så to
mulige spilvarianter, 11/10 6/3* og 6/3* 3/2,
der er næsten lige gode. Førstnævnte er dog
marginalt bedst (+0,003), antageligvis fordi det
slotter et vigtigere punkt og fordi man duplikerer
HVID’s femmere fra baren ved at ﬂytte fra 11- til
10-punktet.
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11/10 6/3*
6/3* 3/2
18/14
13/10 11/10
8/4
Alt andet
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5 point
4 point
2 point
1 point
0 point
- 1 point

24/22 13/7
13/5
13/11 13/7
24/16
24/22 8/2*
Alt andet

5 point
3 point
2 point
1 point
0 point
- 1 point

Position D
Alle andre træk end de tre pointbedømte
kandidater nedenfor kan ganske enkelt ikke
komme på tale her, så lad os derfor opsummere
fordelene og ulemperne ved de tre eneste
reelle spilmuligheder. Det tredjebedste træk er
slottespillet, 19/13 8/3, der har den åbenlyse
ulempe at det gør alle treere gode for HVID. Især
53 er en killer som SORT kan få meget svært
ved at svare igen på hvis HVID tryller den ud af
koppen. En yderligere ulempe er, at dette spil i
visse sekvenser giver HVID adskillige skud fra
baren, når blottet ikke efterfølgende kan dækkes
eller spilles i sikkerhed. Fordelen ved spillet er
at det sætter HVID under pres og giver mulighed
for close-out, hvilket alternativt kan være meget
vanskeligt at opnå for SORT. Næste kandidat er
19/8, som har den åbenlyse fordel at der ikke
gives indirekte skud, men der betales imidlertid
en ret høj pris herfor, idet SORT’s position bliver
uﬂeksibel og medfører en del skud i næste rul
(53, 54, 65 og 66), forudsat HVID ikke forinden
er hoppet ud med enten 34 eller 36. I alle
sekvenser hvor HVID danser og SORT dernæst
ruller en af sine skæve femmere, skal der nemlig
slottes, uanset om der kan spilles sikkert eller
ej. Dette er med til at forklare hvorfor trækket
ikke er selvspillende, men rent faktisk kræver
lidt omtanke. Sidstte kandidat er 19/14 8/2,
der ligesom det første kandidat giver meget
stort equity-sving hvis HVID ruller 53 fra baren.
Fordelen ved spillet er imidlertid, at stort set alle
rul spiller godt for SORT efterfølgende og at der
opnås bedre outﬁeld control end hvis der spilles
19/8, da der opnås direkte skud hvis HVID skulle
rulle 63 fra baren. Disse fordele er akkurat lige
store nok til at opveje det negative equity-sving
der opstår hvis der rulles 53 fra baren, hvorfor
19/8 er marginalt dårligere (-0,008) end 19/14
8/2.
19/14 8/2
19/8
19/13 8/3
Alt andet

4 point
3 point
1 point
- 2 point
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Position E
Som I så mange andre situationer er det bedste
forsvar angreb, og det er også tilfældet her, da alt
andet simpelthen er for passivt. Du har lige rullet
et nummer der hverken laver et punkt eller redder
nogle af dine blots, og selvom det kan forekomme
kontra-intuitivt, så er langt det mest sikre spil at
dobbelthitte til 1-punktet. Det kan i dette tilfælde
gøres på to næsten lige stærke måder, enten ved
6/4* 4/1* eller ved 6/3* 3/1* (-0,003). Fordelen
ved det første af disse to dobbelthittende spil er,
at man forhindrer modstanderen i at etablere
4-punktet, men til gengæld er ulempen at han
kan blive endnu sværere at komme forbi, idet
han nu får mulighed for at etablere 3-punktet. Alt
andet lige er 4-punktet imidlertid vigtigere end 3punktet, idet SORT har masser af byggere til at
lave punkter foran HVID med, og denne afvejning
falder lige akkurat ud til det første dobbelthittende
spils fordel. Det bemærkes desuden, at selvom
forskellen mellem disse spil er meget lille, så er
den alligevel signiﬁkant.
6/4* 4/1*
6/3* 3/1*
24/21 17/15
24/22 6/3*
24/21 6/4*
Alt andet

4 point
3 point
2 point
1 point
0 point
- 1 point

TEKNISK INFO OM QUIZ-SVARENE
Alle positioner er blevet rullet ud 3600 gange med eXtreme Gammon (1.04.118.1472)
på 3 ply Equivalent 7 ply med variansreduktion. Med andre ord sås der i udrulningen
tre træk frem, men der blev trunkeret efter 8 træk og set bort fra særlige heldige
sekvenser.

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 inter-nationalt...
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 ud-kommer...

Position F
Du er i gang med at blitze da en fæl dunst af
råddenskab pludseligt breder sig i rummet idet
en vanskabning af et rul vælter ud af koppen,
men da der skal mere til at stoppe dig end
småtterier som at sprede 5 blots ud på banen og
give 27 numre der hitter fra baren, så fortsætter
du ufortrødent din blitz ved at spille 13/7 6/5*,
for blitzes det skal der!
Uden at have mulighed for at vide det vil jeg tro at
de ﬂeste her blot vælger at konsolidere stillingen
ved at spille 20/13, hvilket også er korrekt ved
de ﬂeste match scorer, men dog ikke denne, da
gevinsten ved at vinde gammon her er så stor at
det berettiger til at tage nogle store chancer.
Hvis du fandt det rigtige træk fordi du vurderede
det var en kalkuleret risiko du var villig til at tage
pga. cube positionen og match scoren (og den
deraf følgende gammonpris), så klap dig selv
på skulderen, din skrappert. Hvis du derimod
valgte dette træk af andre grunde og du spiller
i holdturneringen, så bør du kraftigt overveje at
degradere dig selv til en lavere række hurtigst
muligt, for det er helt væk. Som antydet ovenfor
så er der forholdsvis få match scorer hvor så
løst et spil kan retfærdiggøres, og man skal
simpelthen have gjort sig nøje overvejelser
omkring gammonprisen og gevinsten ved at blitze
for at et eventuelt korrekt valg af træk her ikke
må betegnes som nærmest rent ’tosseheld’.
13/7 6/5*
13/20
13/7 9/8
13/7 4/3
Alt andet

5 point
3 point
1 point
0 point
- 1 point

Under 10 point: Jaaa...
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- fra turneringer og nettet

Af Michael H. Sørensen

Hvad ville du have gjort i pengespil med højt limit hvis du som HVID var blevet
præsenteret for en redobling i nedenstående position? Prøv at overveje det seriøst
inden du læser videre.

Anm.: HVID har hjemland nederst til højre.

Selvom det ikke er hver dag man støder på en situation hvor man seriøst skal
overveje at tage imod en dobling med tre mand på reolen, så bør man lige slå
koldt vand i blodet når man ser at modstanderen har langt svagere bord end
en selv og stort set ikke har nogle trusler. Alligevel blev udsigten til close-out og
muligvis at gå skrige-gammon for meget for HVID her, hvilket ﬁk ham til at droppe
denne redobling. Desværre for ham er der ikke blot tale om en no redouble, der er
tale en beaver, idet SORT kun er godt 55% favorit til at vinde partiet! Bedre held til
HVID næste gang og en venlig anbefaling om at prøve at analysere positionen før
der tages beslutninger fremover… :)

Har du en liret historie til denne klumme? Send den til michael@dbgf.dk
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