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Formanden har ordet
Kære medlemmer.
Da vi for tiden ikke har nogen redaktion på vores medlemsblad, har
den ikke længere helt så nye bestyrelse, valgt at være redaktører
på vores medlemsblad.

Bliv medlem af DBgF
Som medlem har du bl.a. følgende
fordele:

Det har i den grad været nogle travle måneder siden
sidst. Vi har atter en gang afholdt verdens største og
mest velorganiserede backgammon turnering. Vi har
fået en ændret Skatteministeriets nye lov om spil. Vi
har fået nye pokalmestre og for ganske nylig ﬁk vi
så, for femte gang, en dansk verdensmester i Lars
”Buster” Bentzon.

•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 hold-turneringen, der
starter i september og afsluttes i februar.

Som formand er jeg glad og stolt over at kunne sige
tillykke til Søren ”Carlsberg” Larsen der vandt Nordic
Open 2010 og til Lars ”Buster” Bentzon, der vandt VM
guld i Monaco. To store events og 100% dansk guld
– det viser med al tydelighed at Danmark stadig er
verdens skrappeste backgammon nation!

•Du vil modtage DBgF’s medlemsblad
‘Gammon’ ﬁre gange årligt.

En betænksom formand

Da jeg og den øvrige bestyrelse blev valgt ved Landsrådet den 1. april, tror jeg ikke,
at der var nogen, der var klar over, hvor meget fokus den nye Spillelov krævede af os.
Det kan du læse mere om inde i bladet, så jeg vil ikke bruge så meget tid på det her.
Forude venter der en lang række opgaver, i bestræbelserne på at få ﬂere danskere
til at melde sig ind i Dansk Backgammon Forbund og med al den danske succes
burde det være muligt at lokke ﬂere til.
Mission 1749
Backgammon er verdens sjoveste spil og det betyder, at mange medlemmer
af kærlighed til spillet har været medlem i snart mange år. Det betyder, at
Dansk Backgammon Forbund er blevet hundredemetermestre i at arrangere
backgammonturneringer, vores holdturnering er enestående, og vi er verdens
skrappeste backgammonnation. Desværre har vi bare ikke været gode nok til
at fortælle vores omverden om, hvilket fantastisk spil, vi har med at gøre. Derfor
har vores medlemstal været stadigt faldende siden midten af halvfemserne. Med
udgangen af 2009 var der 749 medlemmer af Dansk Backgammon Forbund. Det
var 1000 for lidt!!

Hvis du ikke tidligere har været medlem
af DBgF, kan du blive medlem i et halvt
år for kun 100,00 kr. gennem vores
introtilbud. Dette tilbud kan kun benyttes
én gang.
Det normale medlemskab koster 250 kr.
pr. halvår.
For kun 400 kr. pr. halvår kan du tegne et
familie-medlemskab.
Hvis man er under 21 år kan man melde
sig ind på et juniormedlemskab, der
koster 125 kr. for et halvt år.
Se mere under
’medlemskab’ på

www.dbgf.dk

Det altoverskyggende mål med mit formandskab er, at vi i min første periode som
formand runder 1749 medlemmer af Dansk Backgammon Forbund. Det har jeg
lovet, at jeg ﬁxer og jeg agter at holde ord! Jeg kan selvfølgelig ikke klare så stor en opgave alene. Jeg vil helt sikkert gå forrest, men jeg
behøver bestyrelsens, udvalgenes og medlemmernes opbakning. Det er mit håb, i takt med at opgaverne tager form, at kunne trække
på de folk, der allerede bestrider poster i DBgF. Forhåbentlig er der også velvillighed hos vores medlemmer til at give en hånd med i
bestræbelserne på at gøre DBgF til et endnu større, sjovere og dygtigere forbund.
Hvis backgammon i Danmark ikke skal blive noget man husker fra dengang ruder konge var knægt, og vi fortsat skal have en elite på
niveau med den nuværende, er det min klare overbevisning, at der skal satses benhårdt på bredden. De klubber, vi har i dag, skal støttes
så meget som muligt og der skal skabes ﬂere klubber, hvor man kan mødes regelmæssigt for at spille og lære om backgammon. Der
skal igen laves en landsdækkende turnering, hvor nybegyndere kan deltage og fange interessen for turneringsbackgammon. Det alene
gør det dog ikke, så der vil sideløbende være behov for, at vi får genopfrisket og opdateret vores hjemmeside, at vores kommunikation er
tydelig, at regnskabet er i orden, medlemsstrukturen skal moderniseres, så den understøtter målet om, at vi skal være ﬂere medlemmer.
Der er opgaver nok og jeg vil hellere dømmes for angrebsfejl end for nøl…
God læselyst og rigtig god sommer.
Frederik Bentler
Formand, Dansk Backgammon Forbund
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Af
Steen
Grønbech

Cube action
Temaet her er cubeactions og der kan være stor forskel på rigtigt og forkert.
For enkelte positioner kan man med fordel læse teori artiklerne i bladet før man
svarer.

A

D

Moneygame - SORT på rul.

Sort fører 13-19 til 25, og er på rul.
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
155

161

64

64

168

133
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

Sort har fanget 2 mænd bag en solid 5 prime og
har desuden formået at stikke af med en af sine
bagerste brikker. Hvid har dog også en udemærket
stilling. Er det nok?

Hvid prøvede at afsluttede partiet ved at dobbelhitte
og sætte et blot i eget hjemland. Sort hittede tilbage
med en 4’er. Desværre for hvid rullede han 65 og
dansede. Hvad gør sort nu?

B

E

Moneygame - SORT på rul.

Sort er bagud 1-13 til 17, og er på rul.
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
145

32

64

64

168

18
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

Dette er en relative simple bearoff, hvor sort har
en ”rul position” og hvid har en ”pip-position”. Hvor
meget skal der justeres og skal man sende cuben i
ringen og satse på miss Fortune?

Sort er langt bagud i kampen og vil gerne igang.
Sort dobler for at lægge pres på, skal hvid lade sig
skræmme?

C

F

Moneygame - SORT på rul.
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

Sort er bagud 2-4 til 11 og er på rul.
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

198

162

64

137

64

131
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Hvid er blevet hittet et par gange og har fået 7 brikker
sendt over i sorts hjemland. Sort truer med at lave
en 5 prime, så hvid kan crunche. Er det trudsler nok
til at doble? Og kan hvid tage?

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Der er blæst til angreb. Skal man doble? Kan man
tage?

Swedish Open 2010

Gammon 117

Swedish Open 2010
3-5 September
Svensk backgammon forbund arrangerer hvert år Swedish Open og 2010 bliver et rigtig
godt år for denne fantastiske turnering. Jeg vil herunder give jer hele 10 gode grunde til at
tage til Stokholm og deltage i denne turnering i år:

1)

Swedish Open er arrangeret af det Svenske backgammon forbund, som gør alt, hvad de kan for at
fremme backgammon i Sverige og internationalt. Ligesom Nordic Open i Danmark kan man sige, at det
er en non profit turnering, hvor et eventuelt overskud bliver brugt på at fremme backgammon og på den
måde bliver givet tilbage til spillerne. Dette er for mig en rigtig god grund til at støtte op om deres
flagskib. Det er 30. gang Swedish Open bliver afholdt.

2)

Stokholm er en fantastisk by, og hvis man ikke har set den bør man vitterlig overveje at tage derop og
så huske at tage på lidt sightseeing.

3)

Det svenske backgammonforbund har fået en sponsoraftale, som betyder, at der er
EUR 6000 i added prizes.

4)

Turneringen spilles efter samme regler og samme format som Nordic Open 2010. Det Svenske
backgammon forbund var selv med til at skrive regelsættet.

5)

Det er billigt at flyve til Stokholm fra København. En returbillet kan købes for 6-700 kr.

6)

Man kan nå at flyve derop fredag eftermiddag og hjem igen søndag aften, hvis man har et job med
begrænset adgang til ferie.

7)

Alt er 20% billigere i Sverige sammenlignet med DK (valutakursen er god)

8)

Der kommer rigtig mange danskere til Swedish Open i år (der var også en del sidste år som alle havde
en rigtig god oplevelse). Lad os indtage Stokholm og Swedish Open.

9)

Swedish Open er en del af World Backgammon tour, og man kan samle point eller kvalificere sig
direkte ved at vinde Swedish Open.

10) Det Svenske backgammon forbund gør også meget for bredden og de har således også en stor
intermediate-række – så også for intermediate og begynderspillerne er dette en god international
turnering.

Læs mere om Swedish Open 2010 på www.sbgf.se/so

Fakta-boks
Til Swedish Open 2009 kom fire danskere i præmierne.
Andreas Becher blev nr. 2,
Steen Grønbech og Hans Kristian Mathiesen kom begge i kvartfinalerne,
mens Pernille Rosendal blev nr. 2 i Last Chance.
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Individuelt DM i backgammon 2010
Deltag i det 22. officielle danske mesterskab i backgammon med mulighed for at blive dansk
repræsentant med alt betalt til World Backgammon Tour finaleevent i Paris 1.-2. november 2010.

•••
•••

GARANTERET PRÆMIER FOR 40.000 DKK
– UANSET DELTAGERANTAL

•••
•••

KVALIFIKATIONSSTÆVNER I HORSENS OG VALBY
FINALESTÆVNE 9.-10. OKTOBER (PARK CAFÉ)

Hvordan kvalificerer jeg mig?
Øst: Søndag 12. september (Valby)
Vest: Lørdag 18. september (Horsens)
Det er tilladt at stille op begge steder.
Hvordan tilmelder jeg mig?
1. Forhåndstilmelding (200 kr. i entry, 50 kr. i reg.)
o indsæt 250 kr. på reg. 3001, konto 3101017141 (husk at angiv DBgF-nr!)
o indskuddet skal stå på DBgF’s konto senest 9. september
o mail til info@dbgf.dk med angivelse af kvalifikationssted
2.

Tilmelding på dagen
o Mød op og betal 300 kr. (entry 200 kr. + reg. 100 kr.).

Kvalifikationsstævner:
6 runders triple-knockout til 9 point med seedning (3. nederlag = exit).
4-6 sejre = billet til finaledag #1.
Finaledag 1 (4-6 sejre fra et kvalifikationsstævne):
5 runders double-knockout til 11 points med seedning (2. nederlag = exit).
4-5 sejre = billet til finaledag #2 (som er cup).
Finaledag 2 (4-5 sejre fra Finaledag #1):
Ren cup - kamplængder vil afhænge af antallet af spillere i feltet.
Der er urtvang - DBgF medbringer ure til formålet.
Seedning foretages efter præstation i kvalifikationen (point / rating).
Ur: Urpræference i alle kampe under kvalifikationsstævnerne + finaledag #1.

Præmier:
Danmarksmester:

Deltagelse i World Backgammon Tour finalen i Paris 1.-2. november,
værdi 20.000 DKK
(se www.world-backgammon-tour.com).
Sølv: 10.000 DKK / bronze: 6.500 DKK / 4. plads: 3.500 DKK

Udarbejdet af Turneringsudvalget på vegne af DBgF
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FAQ / Forklaringer:
Forhåndsregistrering skal være på DBgF’s konto senest 9. september for at tælle som
forhåndsregistrering. Vær opmærksom på, at anvendes andre banker end Danske Bank, tager
transaktionen en dag ekstra.
Seedning (både kvalifikationsstævnerne samt finaledag #1):
Danmarksmesteren skal med sikkerhed ud og spille på 3 kampdage (kval.-stævne + 2 finaledage), og der
er ingen, som kvalificerer sig direkte til finalestævnet på baggrund af seedning, men høj rating er alligevel
en fordel for den enkelte spiller:
I første runde (alle har 0 point) mødes højeste rating og laveste rating etc.
I anden runde (alle har 0-1 point) møder højeste rating med 1 point laveste rating med 1 point, samt
højeste rating med 0 point møder laveste rating med 0 point… etc. …
Når man har vundet 4 kampe, hvad er så motivationen for at spille videre?
Det kan svare sig at vinde mange kampe. Spillere, som klarer cuttet til finaledag 2, bliver seeded efter
hhv. point/rating.
Double-knockout: 2 nederlag = ude af turneringen
Triple-knockout: 3 nederlag = ude af turneringen
Ur: Turneringslederen kan uden varsel og forklaring sætte ur på en kamp.
Mødetidspunkt kvalifikationsstævner (Valby + Horsens):
kl. 10:00 – 10:45
Registrering for alle:
Kick-off 1. runde:
kl. 11:00
Stiger præmien, hvis der er mere end 200 deltagere?
Ja. 200 deltagere a 200 kroner giver breakeven for DBgF. Flere deltagere giver højere præmier.
Sandsynligvis bliver der færre, og det er DBgF, som bærer den ’chance’/ansvar.
Hvorfor er formatet lavet om?
For at blive danmarksmester skulle denne tidligere vinde fra 6-12 kampe, men i det nye format skal
vinderen kæmpe sig igennem 14-15 kampe og maksimum tabe 3 af dem undervejs.
DM er for backgammonelskere og har nu fået et format, som passer til disse.
Mad og drikkevarer:
Medbragt mad og drikkevarer er forbudt!
Af hensyn til værterne, som huser os gratis, er det strengt nødvendigt at overholde denne regel.
Overtrædelse af reglen udløser en direkte udvisning fra lokalerne såvel som fra turneringen (der gives
ikke gule kort – men direkte rødt).
Side-event!
Side-event på finaledag #2 (10. oktober) med added præmier arrangeres ;-)
Præmien er personlig og kan ikke overdrages – men kan dog veksles til 13.000 kroner, hvis DMvinderen ikke ønsker/kan rejse til Paris mandag 1/11 til tirsdag 2/11-2010.

Hvor ligger de forskellige lokationer?
ØST-kvalifikation:
Prøvehallerne, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby
VEST-kvalifikation:
Social- og Sundhedsskolen, Ane Staunings Vej 21, 8700 Horsens
Finale-stævne:
Café Park, Østerbrogade 79, 2100 København Ø

Udarbejdet af Turneringsudvalget på vegne af DBgF
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Prisvindere
Tekst: Mark Lillelund

Traditionen tro har DBgF´s medlemmer i forbindelse med Nordic Open kåret årets spiller og årets
hæderspris.
Hædersprisen 2009 gik til Henrik Bang for hans uvurderlige
arbejdsindsats med at arrangere backgammonturneringer
i Danmark. Igennem en årrække har Bang arrangeret
cafeturneringer og større landsdækkende turneringer
som f.eks. Copenhagen Christmas Tournament, der er
et kæmpe tilløbsstykke i en fantastisk stemning, med
deltagere fra nær og fjern.
Stort tillykke til Bang med den velfortjente titel og en
stor tak for indsatsen, nu også som medlem af DBgF´s
bestyrelse.
Der var dog en anden pris som Bang hellere ville have
vundet, men som han ifølge eget udsagn ”af gode grunde
ikke har været i nærheden af”...
Årets spiller blev Claus Elken (8093), som ﬁk sit
gennembrud ved at gå hele vejen i den første store
internationale turnering han deltog i - Nordic Open i
backgammon 2009. Elken har været enkeltmedlem af
DBgF i nogle år, indtil han altså pludselig er stormet ind
på den danske backgammonscene, som medlem af
KBgK.
Med til historien hører, at Elken i 2008, blev den spiller,
der spillede ﬂest turneringskampe af alle medlemmer
i forbundet (Turnerings-TMP). Så vi har at gøre med en
spiller, der ikke er kommet sovende til titlen, men har
gjort en ihærdig indsats for at blive blandt de bedste.
Dette er nu lykkedes og Elken er kommet med i klubben
af internationale stjernespillere som Lars Trabolt og
Sander Lylloff, der begge tidligere er blevet kåret som
årets spiller

Årets spiller de seneste 5 år
2009
Claus Elken (8093)
2008
Lars Trabolt (18879)
2007
Sander Lylloff (3315)
2006
Michael Larsen (1078)
2005
Mikael Jensen (18782)
Hædersprisen
2009
Henrik Bang (12)
2008
Allan Christensen (5)
2007
Steen Grønbech (7)
2006
Københavns Backgammonklub (KBgK)
2005
Steen Grønbech (7)
TurneringsTMP-listen
2009
Karsten Bredahl (2402)
2008
Claus Elken (8093)
2007
Karsten Bredahl (2402)

(i hhv. 2008 og 2007) - Stort tillykke med det!
Herudover skal der ønskes stort tillykke til Henrik Løber
(7712), som for andet år i træk har opnået årets højeste
rating med hele 1317,06 point. Løber havde en ﬂot sæson
i 2010 med en 2. plads i hold-DM samt en kvartﬁnaleplads
og en vundet superjackpot ved Nordic Open.
Årets højdespringer-pris gik til rutinerede Jens Neregaard,
der efter et par år med lidt mere begrænset aktivitet vendte
tilbage med en semiﬁnaleplads ved DM og forrygende
score for sæsonen på 44-19 (69,8%). Tillykke!
Sluttelig skal der ønskes stort tillykke og en stor tak til
Kenneth Friis (2208) for at have været den mest aktive
spiller i 2009 med en ”AllekampeTMP” på 3503,
svarende til rundt regnet 2 stk. 5-pointskampe om dagen
i et år! Og aller sidst, men bestemt ikke mindst, skal
der lyde et stort tillykke til vores alle sammen Karsten
Bredahl - som har et hav af titler bag sig (heriblandt 2x
Nordic Open), og er en af de absolut mest erfarne danske
backgammonspillere - der for 2. gang inden for 3 år har
spillet ﬂest ofﬁcielle turneringskampe.

Endnu engang tak for en forrygende sæson og
stort tillykke til alle!

AlleTMP-listen
2009
Kenneth Friis (2208)
2008
Tage Mellgren (405)
Højdespringer-listen
2009
Jens Neregaard (1589)
2008
Torben Sørensen (8043)
2007
Morten Jacobsen (4444)
Højeste rating-listen
2009
Henrik Løber (7712)
2008
Henrik Løber (7712)
2007
Sander Lylloff (3315)
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Hvem er Verdensmesteren Buster?
Tekst: Steen Grønbech

Til Svendborg Open 2010 blev vores nykårede verdensmester Lars
Bentzon modtaget med ”velkommen hjem” plakater og en kæmpe
klapsalve. Det er ikke hver dag at en verdensmester kommer til
provinsen! Selv ﬁk jeg en chance for stille ham en række spørgsmål.
Hvem er Buster og hvad har titlen betydet for ham.
Beskriv kort din backgammon karriere
Min karriere startede tilbage i 1997, hvor Morten Holm
og Gus Hansen lokkede mig med til Monaco i Hunden 2
(den legendariske bus som fragtede mange spillere til
VM i Monaco den gang). Dengang inkluderede turen 7
overnatninger i luxuslejligheder, samt fri bar under turen.
Det skal dog tilføjes, at der på turen derned blev drukket så
meget, at den fri bar måtte aﬂyses på hjemturen. Dengang
kom jeg i semiﬁnalen i beginners og blev hyldet på podiet
Det var kæmpestort for en ny spiller. Så motivationen var
der lige fra starten. Efterfølgende kom jeg så til at spille i
holdturneringen for T62B (Senere Mama Lustra), som på
4 sæsoner rykkede op fra 3. division til Elitedivisionen.
Jeg har spillet på Mama Lustra lige siden og må betegne
holdet som Mit hold.

Hvordan føltes det at blive verdensmester og hvornår gik
det for alvor op for dig, at du havde vundet den mest
eftertragtede titel i verden?
Det føles godt og luner godt i maven. Lige efter
ﬁnalekampen var der præmieoverrækkelse og
cocktailparty, så der havde jeg næsten ikke tid til at
fordøje det. Faktisk var det først de efterfølgende dage,
at det rigtig gik op for mig hvad jeg have bedrevet. Et er
selvfølgelig pengene, men det er også en titel, som jeg vil
have til evig tid og som altid vil stå på CV’et. Ja, det er sku’
en rar fornemmelse.

Rygtet siger at titlen giver succes på kvindefronten - er
det noget du kan bekræfte?
Ja, allerede samme aften til Præmieoverrækkelsen og
efterfølgende til cocktailparty’et var der en del interesse
og det var da ikke helt uskyldige blikke jeg ﬁk. Allerede
dér tænkte jeg ”det her bliver stort”. Men der er altså ikke
rigtig kommet noget ud af det efterfølgende, så det har
jeg stadig til gode.

Når man vinder en stor turnering kan man altid se tilbage
på en situation hvor man for alvor var på røven, men
overlevede. Kan du beskrive den mest kritiske situation
du overlevede?
Jeg var i double match point to gange i turneringen og
som alle ved, er det altid et kritisk øjeblik, hvor små
fejl kan koste dyrt og lidt held kan have afgørende
betydning. Man kan næsten sammenligne det med en
straffesparkskonkurrence i fodbold. Her havde jeg så det
afgørende held eller dygtighed til at overleve. Det skal
siges, at jeg forud for disse afgørende partier havde spillet

omkring 5 timer
begge gange, så man
var vitterlig udmattet
og det krævede en
del, at holde fokus
det sidste stykke.
Men jeg endte som
bekendt med at Nykåret verdensmester 2010
vinde dem. En anden situation jeg husker tydeligt var
i kvartﬁnalen, hvor jeg mod Finnen Kari Jokinen. Jeg
var foran 19-18 til 21 og blev doblet i en stilling, som
jeg ved er et klart take. Jeg passer alene fordi jeg ved,
at stillingen er relativ ukompliceret og nem at spille for
ham. I det efterfølgende spil sker der så det, at Kari aldrig
dobler selvom han vinder åbningsrullet og er klar favorit.
Efterfølgende kommer jeg så tilbage og ender med at
doble på nogle trusler i en mere kompliceret stilling.
Her dropper han så et klart take og begår en fejl der
mange gange overgår mig fejl i spillet før. Det anser jeg
som en meget afgørende situation og da jeg vinder det
efterfølgende parti og dermed kampen tager jeg skridtet
ind i semiﬁnalen og pengene. Derefter føler jeg at jeg kan
spille mere frit.

Hvad er dine største styrker i Backgammon?
Jeg er godt klar over, at der er mange der spiller bedre
backgammon end mig ifølge Snowie. Jeg mener, at der er
meget mere i backgammon end at spille som botterne.
Jeg har følt mig ovenpå og psykisk stærk hele turneringen
og har også observeret, at mange at mine modstandere
har haft nerver på og spillet forsigtigt. Så min styrke
er nok i det mentale spil, det man kalder table feeling
– hvor man på en måde kommer ind under huden på sin
modstander og ligesom forudser hans næste træk.

Rygtet siger at du går på noget internetdating? Hvornår
nævner du din bedrift når du dater og hvilke reaktioner
giver det?
Det holder jeg meget lav proﬁl med. Hvis man ikke kender
mig eller backgammon, kan det lyde lidt fantastagtigt
at sige ”og i øvrigt så er jeg også verdensmester i
backgammon”. Der var dog én som skrev i sin proﬁl,
at man skulle forvente at få tæv i backgammon og her
måtte jeg lige nævne at hun nok ikke skulle regne med
at vinde i backgammon. Selvfølgelig spurgte hun hvorfor
og så måtte jeg jo fortælle at jeg lige havde vundet
verdensmesterskabet. I det mindste troede hun på mig
og tog det faktisk ret pænt (Red. Det er uvist hvad denne
historie endte med)
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Hvordan føles det at komme til en lille hyggeturnering
som Svendborg Open, se at der hænger tillykkeplakater
over det hele og blive modtaget med en stor klapsalve,
som du gjorde?
Det er stort og det varmer. I det hele taget har det overrasket
mig positivt, hvor stor glæde det har skabt og hvordan
folk har fulgt det. F.eks. i min familie er det folk der end
ikke kender backgammonreglerne, som sad klistret til
skærmen da semiﬁnalen og ﬁnalen blev streamet live på
nettet. De gik vitterlig op i det og var glade på mine vegne.
Det samme oplevede jeg jo senest her ved modtagelsen i
Svendborg. I sandhed en god oplevelse.

Du er du blevet stjernen, som mange beundre. Hvem
har du selv størst respekt for som spiller. Har du et
Backgammonidol?
Der er mange. Det giver sig selv, at Morten Holm og Gus
Hansen som spiller professionelt og som introducerede
mig til spillet, har en speciel plads i min bog. Jeg håber
da at der er noget fra dem der er smittet af på mig. Også
Peter Toftsø er også en person som jeg ser op til. Vi har
spillet på hold sammen i mange år og jeg mener hans
opførsel ved brættet er helt unik. Selv på dage hvor det
vitterlig ikke kører for ham, sidder han stille og roligt og
nyder at spillet uden at skabe dårlig stemning ved at
brokke sig over spillets gang. Det er en jeg vitterlig har
lært noget af og som burde være forgangsbillede for alle
som ikke helt kan tåle at tabe.

Har titlen ændret din indstilling til backgammon? Vil vi
se dig til ﬂere store internationale turneringer nu?
Det har da helt klart givet mig blod på tanden. Man får
troen på, at man kan spille spillet og lysten til at forbedre
sig. Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg
har trænet en del med computeren siden VM. Når man
kommer ud til turneringer som verdensmester, ser folk jo
pludselig på ens spil, og så bliver man jo nødt til at holde
sig lidt skarp. Så ja, titlen har oplagt virket motiverende
og givet mig lyst til mere Backgammon.

Forventer du at få stjernestatus på dit hold Mama Lustra
og spille førstebræt altid?
Hehe, Nej det gør jeg ikke. Man skal ikke have spillet
på Mama Lustra ret længe, før man ved, at ingen får
særbehandling. Det er et socialt hold hvor sammenholdet
og hyggen er i højsædet. Man kommer nok ikke udenom,
at mange nok gerne vil spille mod mig og næranalysere
mine kampe efterfølgende og det har jeg det helt ﬁnt
med. Det hele er bare med til at holde mig motiveret og
giver mig lysten til at studere spillet og holde mig skarp.

Hvad tror du er grunden til at Danmark er så stærk inden
for backgammon. Vi er et lillet land og har alligevel
præsteret at vinde verdensmesterskabet 5 gange –
hvorfor?
Der er ingen tvivl om at den måde hvorpå backgammon
er velorganiseret gennem forbundet betyder meget. Især
holdturneringen gør, at vi alle får en kæmpemæssig erfaring
i live backgammon og det kan ses på de internationale
resultatlister. Også den teoretiske, analyserende tilgang
som vi danskere har til backgammon betyder meget.
Alt bliver nærstuderet, vendt, drejet og diskuteret – intet
bliver overladt til tilfældighederne. Og der er jo ingen
tvivl – Danmark laver mange resultater. I stort set alle
turneringer er der Danskere med helt fremme. Selv ved
VM mødte, jeg en anden rutineret dansker i semiﬁnalen
(Pia Jeppesen) og man må jo sige at når der er 2 danskere
blandt de sidste 4, er det nok ikke helt tilfældigt.

Hvem er din ærkefjende i backgammon... Hvem vil du
helst ikke møde i en holdkamp?
Her står én helt klart frem. Thomas Wherle havde i
tidernes morgen vitterlig krammet på mig – Han har
altid været den store brikﬂytter og kunne som ingen
anden shufﬂe brikkerne rundt. Han var dengang klart min
værste modstander og havde da også krammet på mig
også psykologisk. Men det var jo dengang. Idag har jeg
ikke nogen ærkefjender. Jeg spiller mit eget spil mod alle
og lader mig ikke gå på af forskellige små psykiske trik,
som man ind imellem bliver udsat for.

Har du fået mesterskabssex på titlen?
Det har jeg stadig til gode, men mon ikke det kommer
en dag. Måske vi skal tilføje mit telefonnummer sidst i
artiklen?

”Busters” mobilnummer:

World Backgammon Tour
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World Backgammon tour
Tekst: Steen Grønbech

1 - 2 November spilles ﬁnalen på World Backgammon Tour, hvor 16 personer kæmper om en præmiesum på
EUR 32.000 (ca. 240.000 kr). Søren ”Carlsberg” Larsen er den første som har kvaliﬁceret sig direkte til ﬁnalen
ved at vinde Nordic Open.
Man har muligheden for at vinde en plads ved at vinde en af de adgangsgivende tour stops:
3-5 september er det Swedish Open,
24-26 september London Open,
8-11 oktober Japan Open
28-31 oktober French Open.
5 glade turneringsvindere kan se frem til ﬁnaleeventen hvor hver runde spilles som bedst af tre til 9 point (ren cup).
Ud over de 5 vil yderlig 6 spillere kvaliﬁcere sig via det indlagte pointsystem hvor man fra de 6 tour stop samler point. De 6 spillere som
får ﬂest point får et sæde i ﬁnalen og chancen for at spille med om de 240.000 kr. Husk at det kun er de tre bedste resultater der tæller
med i regnskabet så man har stadig en god chance for at vinde et sæde på denne måde.
Endelig vil man lokalt kunne vinde et sæde også. Vi har i DBgF’s bestyrelse valgt at sende danmarksmesteren derned for at repræsentere
Danmark. Ud over denne lokale event afholdes der også en kvaliﬁkationsturnering i Tyrkiet gennem det Tyrkiske forbund, Der afholdes et
mesterskab i Peru hvor vinderen også får adgang til ﬁnalen. Endelig vil der på Play65 blive arrangeret en online kvaliﬁkation hvor vinderen
ligeledes sendes direkte i ﬁnalen. Endelig vil der til Paris Open blive afholdt en sidste satellit hvor vinderen får det sidste sæde i ﬁnalen.
Til selve ﬁnalen vil en kamp fra hver runde blive transmitteret live på U-stream så vi alle har chancen for at følge de danske deltagere.

Efter de 2 første turneringer på turen ser pointræset således ud (kun top 20 er vist).
Plads
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Navn

Land

Point

NATANZON, Matvey „Falafel“
KAGEYAMA, Michihito
LIWINSKI, Siergiej
BIELEWICZ, Pawel
SIMON, Frank
FREDERIKSEN, Tore

Israel
Japan
Poland
Sweden
Germany
Norway

106
104
100
99
97
85

MELZI, Carlo
SORENSEN, Poul Lindberg
WILSON, Julian
BANG, Henrik
SCHOU, Michael
DECULTOT, Olivier
HICKEY, Mary
ROSCHBERG, Henning
MASTORAKIS, Manos
LYLLOFF, Morten
LOBER, Henrik
MATTIG, Carter
ANDERSEN, Mads Peter
ARONSSON, Kare

Italy
Denmark
UK
Denmark
Denmark
France
USA
Norway
Greece
Denmark
Denmark
USA
Denmark
Sweden

85
84
82
79
73
72
71
71
69
68
66
64
61
61

Jeg kan derfor kun anbefale alle, at deltage i ovenstående turneringer som alle er en del af turen. De point man tjener er ganske enkelt
lig summen af point fra alle de kampe man vinder til turneringerne.
Man kan følge med kvaliﬁkationen på www.world-backgammon-tour.com, se regler og også ﬁnde links til alle turneringerne på turen. De
resterende 4 turneringer på turen kan man læse meget mere om på deres hjemmeside.
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17. DM Mix Doubles
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Nissen/Bredahl & DBgF arrangerer i samarbejde med River Club
endnu én af de gode klassikere i dansk backgammon:

17. DM MIX DOUBLES
28. + 29. august 2010

Spillested: River Club, Retortvej 45, 2500 Valby
Indskud pr. par til Doublesrækken: 500 kr (incl. reg. 100kr).
Betalingsmuligheder:
< 24/08: 500 kroner på reg.-nr. 4865, konto-nr. 4960490520 (Danske Bank)
Madbilletter skal også bestilles en uge forud men først betales på dagen.
Menu/pris følger – se i debatforummets tråd.

Program
Runde 1-6, Lørdag, d. 28. august:
10:00 – 10:45 Registrering (alle)
Runde 7-9, Søndag, d. 29. august:
10:00 Start 7. runde
16:00 Præmieoverrækkelse

Turneringsformat:
Turneringen afholdes efter Monrad-systemet med rating som korrektion.
Alle par er garanteret 9 kampe til 9 point (ca 1½ time pr. runde).

Ur-præference: ja (medbring gerne ur!).
Medlemskab af DBgF er obligatorisk (det er en DM-titel der spilles om).

Kvinder der ønsker at deltage i DM mix doubles, og som ikke har været medlem af DBgF i løbet af de
sidste 3 år, tilbydes gratis medlemskab af DBgF for resten af 2010.
Så hvis mændene mangler en makker, er der altså hjælp at hente. Nu kan mændene stille op sammen
med konen, moster, mormor eller kollegaen - det kræver blot at nye medlemmer skrives op til
turneringen på forhånd, så de kan nå at få et medlemsnummer.
For at få dit gratis medlemskab skal du sammen med din tilmelding til DM i Mix Doubles, sende
følgende information til info@dbgf.dk:
Dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din email og evt. din fødselsdato.
Efter turneringen modtager nye medlemmer en ”velkomstpakke” fra Dansk Backgammon Forbund

17. DM Mix Doubles
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Lørdag 28/08-2010:
Sen-registrering & lodtrækning
1.
2.
3.
4.

10:00 – 10:45 (alle!)

Runde
Runde
Runde
Runde

11:00
12:45
14:30
16:30

Hængepartier
Spisepause

18:00
der fyres op i grillen!

5. Runde
6. Runde

7. Runde
8. Runde
+ hængepartier
9. Runde
Prize award

19:00
20:45
Søndag 29/08-2010:
10:00
11:45
14:00
16:00

Præmie-fordeling og -antal præmier afgøres på dagen – men ca. 1 præmie pr 8 par:
1. Præmie
35%
2. Præmie
30%
3. Præmie
25%
Sunday Champs
10% (ved flere ‘spurtere’ a point: lodtrækning)

Turnerings-informationer:
x Ur-præference er gældende, dvs hvis den ene spiller vil spille med ur (anbefales)
Turneringslederne kan til enhver tid uden begrundelse sætte ur på en spiller
x Stillingsoversigt: Efter hver runde vil parrenes samlede præstation hænges op og danne
grundlag for næste rundes ‘parringer’
x I tilfælde af pointlighed
o afgøres placering efter korrektion (rating)
o deles pengene mellem parrene – uagtet korrektion
Sunday Champs: Bedste par i runde 7 Æ 9 (søndagsspurten).
Ved flere vindere: TL’er kan fravælge et spurtpar, hvis parret deler præmie i hovedturneringen.
For yderligere information / spørgsmål: karsten.bredahl@live.dk

Med ønsket om en god turnering med fokus på det sociale
M.v.h.
Birgitte Nissen & Karsten Bredahl
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Monte Carlo forever
Tekst: Kaj Damgaard Nielsen

Efter at have været til VM i Monte Carlo 4 gange, besluttede jeg mig for at ville skrive en artikel,
ikke om stillinger og positioner, men om praktiske oplysninger og måske belyse nogen af de
mange spørgsmål, jeg har fået fra folk, som ikke har været der.
Er det nemt at komme til Monte Carlo?
Ja, ﬂyveren lander i Nice og herfra er der 3 oplagte
muligheder. Taxa ca. 80 euro og med bus 20 euro og med
tog, som ifølge Majken og Carsten skulle være en meget
smuk tur.
Fordelen med bus er, at vi står af ved det gamle Casino
og derfra 5 minutters gang til hotellet Palais Joseﬁne, vi
bor på.

Er det dyrt at bo på hotellet Palais Joseﬁne?
Alt er relativt, men man kan få en lejlighed til 4 som koster
ca. 1000 kr. pr. døgn, altså 250 kr. pr. mand. I lejligheden
er aircondition, køkken (med alt hvad der er brug for, hvis
du selv vil lave mad), soveværelse, stue, badeværelse og
er man heldig altan.

Er alting ikke frygteligt dyrt?
Alting er jo i gå afstand, så der ingen transportudgifter,
når man er der (ca. 10 minutters gang fra hotel Fairmont,
hvor VM afholdes). Når det kommer til mad kan det
gøres på mange måder. Under Palais Joseﬁne er der et
supermarked med samme priser som i DK. Ved siden af
supermarkedet ligger en bager, og igen ved siden af et
”Take Away”. Hvis du selv laver mad, 5-6 euro. ”Take Away”
ca. 10 euro inkl. et glas vin eller en øl. Et meget populært
sted at spise er restaurant Tip Top, her koster en god bøf
med tilbehør et glas vin eller øl ca. 20-25 euro. Det er et
meget populært sted for backgammonspillere, hvor alle
nationaliteter mødes. Tip Top åbner køkkenet om aftenen
kl. 20 og lukker kl. 4 om natten. Udover de ovennævnte er
der et utal af restauranter bl.a. café de Paris, som ligger
ved siden af det gamle Casino og her begynder priserne
at stige voldsomt (mere herom senere). Men hvis du er
i tvivl om et godt spisested, er det en god ide at spørge
Foldager, han er et sandt leksikon på det område. Man
kan også spise på toppen af Fairmont. Vi har ikke selv
”haft tid”, så spørg andre om priserne her.

Nu til turneringen og alt det som følger med.
Der er 3 rækker, man kan stille op i:
Beginner, Intermediate og Championship.
I alle rækker er man sikker på min. 4 kampe.
Main-, 1. Consolation- 2. Consolation og Last Chance.
Registreringen er 240 euro i alle rækker, så det er
dyrt. Hvad får man så for de 240 euro? Først er der
velkomstparty med pindemadder og drinks, tirsdag er der
galla middag på Café de Paris (det plejer at være på den
eksklusive Country Club) og søndag Prize giving party
med lidt mundgodt og fri bar i ca. en time, her er det med
at være på dubberne.
Der var færre deltagere i år, 158 i Main, 40 i intermediate
og 23 i Beginner, en reducering på ca. 25 %.

Hvad er så årsagen til det?
Det er der sikkert mange bud
på, jeg har da også nogen. Den
verdensomspændende krise, elendig
eller ingen reklamering for turneringen,
turneringen er ikke added, poker, en
slingrende turneringsledelse, rygter om
snyd og at danskere er placeret, så de
møder hinanden tidligt.
En hel del må jeg dog afvise.
Turneringsledelsen er blevet kraftigt
forstærket med meget kompetente folk
som Steen Grønbech, Michael ”Mik”
Larsen, Allan Christensen og Mike Main,
som havde helt styr på Championship.
Der var da danskere, som mødte
hinanden, nogle tidligt andre sent. Så
der var bestemt ikke fusket.
Når jeg læser de gamle gammonblade
er der sjove historier om snyd. Jeg har
dog kun set det en gang, da Lise spillede
mod en 92-årig georgier, der forsøgte
at vende en terning til en sekser.
Manden havde Parkinson syndrom og
var desuden meget langsom, så alle,
Kaj D. Nielsen
der kiggede på ﬁk et godt grin (han
har sikkert været god til det en gang). Ellers har jeg ikke
set nogen former for snyd, men som Trabi (vinder af
superjackpot) med et glimt i øjet sagde til mig: Det kan jo
være, de er så gode til det, at vi ikke opdager det.
Vi var 14 danskere som stille op i de tre rækker. Én i
Beginner, 4 i intermediate og resten i Championship.
Sidste år var vi vel næsten det dobbelte.
Hvorfor kommer vi hvert år?
Ja, nu har vi selvfølgelig været heldige at vinde lidt hvert
år, men det er nu ikke kun derfor. Der er et fantastisk
sammenhold imellem danskerne på tværs af alle
rækker, hvor man støtter hinanden, går ud og spiser
sammen og udveksler sjove og vanvittige historier fra
spillebrætterne.
Men også alle de forskellige nationaliteter, vi er kommet
til at kende og høre om, hvordan backgammon går i deres
land. Alle er jo interesseret i organiseringen i Danmark og
som de gerne så i deres respektive lande.
En anden grund er da også at se på de mange spændende
kampe og få ny inspiration til spillet. Et af årets
højdepunkter er da også Matvey ”Falafel” Nathanzons
fantastiske kommentering af ﬁnalen, her falder der
mange guldkorn af.

Monte Carlo forever

Lise Nielsen, og Kaj D. Nielsen

Der var mange glæder og sorger, som da Lise og Torben Krogh spillede sig frem til semiﬁnalen , men alligevel faldt af. Jeg
selv faldt også af i semiﬁnalen i 1. Cons, Marc Olsen faldt af i 3 kvartﬁnaler, en tung dag. Når vi havde tid til det, fulgte vi
de danske kampe og der var spændende møder mellem Bang- Elken og Majken- Morten Lyllof og især spændende var
kampen mellem Sander og Pia. En kamp, der var set frem til med spænding var Pia- Buster, som de ﬂeste jo nok fulgte
på debatten, for nu var vi sikre på at have en dansker i ﬁnalen. I last chance ﬁk jeg kun et par kampe, men her ﬁk Carsten
Simonsen endelig sin første pokal i Monte Carlo og Thorben Nielsen fra Christiania, som vi ser en gang om året, ﬁk også
revet en pokal hjem.

På ﬁnaledagen var der mange
som mente, at den skulle Buster
nu nok rive hjem og der var jo
også klasseforskel.
Undervejs i turneringen var der
en franskmand, som sagde til
Buster, at han var imponeret
over den stil Buster havde under
kampene og stil, det har han.
Efter søndagens ﬁnale og Prize
giving, hvor vi var 7 danskere
på podiet, inviterede han alle
de danskere, der var til stede på
middag på Cafe de Paris.

Stil, værdighed, og tid til at tale
med alle.
EN SAND MESTER,
Tillykke Buster.
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Interview Med Niels Bergendorff
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En tørﬁsk på den klare
stjernehimmel
Tekst: Taus Bøytler

Det er de færreste hyggespillere forundt at toppe danmarksranglisten i
backgammon. Det er dog lykkes for Niels Bergendorff, der med en god kombination
af spilforståelse og ydmyghed er nåede længere, end det stod skrevet i spåkortene,
da backgammonkarrieren begyndte tilbage i 2004.
Som han sidder der bagerst i Københavns Backgammon
Klubs kliniske hvide lokaler og gemmer sig lidt bag
et smørret grin, ligner han ved første øjekast ikke en
spiller, man burde frygte. Fra hans mund kommer ingen
højlydte og kække kommentarer, hans attitude er ikke
frembrusende. Men tag ikke fejl af Niels Bergendorff: Han
ligger nummer et på danmarksranglisten.
Gammons udsendte har sat ranglistens duksedreng
i stævne en smuk torsdag i maj i forbindelse med den
ugentlige turnering i Københavns Backgammonklub.
Efter de indledende small talk-øvelser bliver interviewets
hovedperson konfronteret med det spørgsmål, han
både har frygtet, og som han ved, han bliver nødt til at
forholde sig til: Hvordan er det så at ligge nummer et på
danmarksranglisten?
Niels Bergendorff begynder at klukke med et stolt smil på
læberne, mens han svarer:

- Jeg har altid godt kunnet lide at konkurrere, så nu skulle
det være, siger han.
Niels Bergendorff kvaliﬁcerede sig ikke til det eftertragtede ﬁnalestævne, men var efterfølgende med til
at danne holdet Slotsgammon, der i holdturneringen
2004/2005 spillede i serie 2, landets laveste række.
Slotsgammon endte på næstsidstepladsen, og holdets
topscorer blev Niels Bergendorff med en individuel score
på 9-9.
- Vi var ikke så gode, men det var sjovt at være med.
Personligt var jeg især meget glad for at besejre rækkens
senere topscorer Taus Bøytler, siger Niels Bergendorff og
bryder endnu en gang ud i den karakteristiske, smittende
latter.
Og backgammon skal være sjovt, mener Niels.

- Det er mærkeligt at ligge nummer et, for jeg ved jo godt,
at jeg ikke er den bedste.
Med til historien hører, at da Gammons skriverkarl en uge
forinden havde kontaktet Niels Bergendorff via forbundets
populære debatforum for at høre, om stjernen ville give et
interview til medlemsbladet, lød svaret som følger:
- Jeg har frygtet dette - Jeg stiller gerne op, men jeg vil
gerne sige med det samme; jeg er langtfra den skrappeste
i landet. En blanding af ok skills, og at jeg primært har
spillet de lavere divisioner og ikke de dyreste turneringer
har gjort udfaldet. Men lad os snakke om det.

Karrierens højdepunkt
Det er dog ikke til at komme uden om, at Niels Bergendorff
er en skrap backgammonspiller. Ifølge Snowie spiller han
ca. 5-5.5 i en 17-pointer, og det er ikke så ringe endda.
Det lå dog langt fra i kortene, at Niels Bergendorff skulle
blive en stjerne på den danske backgammonhimmel,
da eventyret begyndte tilbage i 2004. Efter have spillet
backgammon om sodavand med vennerne i omkring ti
år, besluttede han sig for at tilmelde sig Carlsberg Cuppen
på Café Slotsbio i Hillerød.

- Jeg spiller for at hygge mig og for at have det sjovt. Når det
er sagt, så vil jeg selvfølgelig helst vinde, siger Niels, der
i holdturneringen 2009/2010 rykkede op fra 1. Division
Øst med sit nuværende hold B.K. 2007. Selv om holdet
består af den nuværende etter på danmarksranglisten,
multitalentet Marc Olsen, gøgleren Tommy Kean og andre
stærke spillere, stræber Niels Bergendorff ikke efter at
vinde medaljer.
- Vores ambition er bare at blive oppe i elitedivisionen,
siger han og tilføjer, at oprykningen, der først blev sikret
efter play off, uden tvivl er backgammonkarrierens
foreløbige højdepunkt.

Interview med Niels Bergendorff

Gode kampe og hygge
Niels Bergendorff mener selv, at hans store forcer er evnen til at kunne koncentrere sig over længere tid samt, at han ikke
bliver slået mentalt ud, når kampene på brættet ikke arter sig som planlagt.
- Derudover er jeg lidt af en tørﬁsk, siger Niels Bergendorff og fortsætter:
- Det kan selvfølgelig være nødvendigt at tage chancer, men jeg undgår helst de store sving, og jeg spiller hellere sikkert
end at gå all in, med mindre det er tvingende nødvendigt.
På spørgsmålet om, hvad hans ambitioner med backgammon er på sigt, kommer svaret prompte:
- Jeg skal have 1.400 i rating.
Niels Bergendorff kan dog ikke holde masken ret længe og skynder sig at tilføje:
- Min ambition er bare at spille en masse gode kampe og hygge mig med det.

Fakta om Niels Bergendorff
* Han er 30 år og har de sidste ﬁre år arbejdet som konsulent i IT-aktieselskabet NNIT A/S,
der også har ﬂere andre medlemmer af DBgF på lønningslisten.
* Han bruger backgammonprogrammerne GNU og Xtreme til at forbedre sit spil.
* Hans yndlingsspiller på det danske fodboldlandshold er Daniel Agger,
der ifølge Niels Bergendorff er en god dreng.
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”Mik” vinder 3. Busher Memorial
Tekst: Taus Bøytler / Foto: Pernille Rosendal

Godt vejr, en bumset type og masser af pinball. Det var nogle af ingredienserne, da syv
danske backgammonentusiaster indtog Malmö.
Solen stod knivskarpt, som et mestertræk
af Michael ”Mik” Larsen, på himmelen
og små dannebrogsﬂag blafrede i den milde junivind på
toppen af Movias gule busser. Det var grundlovsdag, og
der var action i luften. For tredje år i træk arrangerede
Malmö Backgammonklub Busher Memorial til minde om
afdøde Stefan ”Busher” Jacobsen.

var de to skrappeste spillere, og besluttede sig derfor for
at holde et vågent øje med dem. Mik skulle i første runde
dyste mod landsmanden Patrick Toxværd, der tidligere
har hentet trofæer hjem fra England og Tjekkiet, men
ikke Sverige, modsat Mik, der nærmest har haft en dårlig
dag, hvis han ikke vinder en turnering, der foregår på
svensk grund.

Aron Tendler skulle op mod
Pernille Rosendal, der havde
lagt en helt særlig taktik:
hver gang Aron Tendler tog
et billede af en position, tog
Pernille et billede af Aron. Det
smarte ved den tilgang er, at
så er man fri for at bruge tid på
at analysere alle positionerne,
når man kommer hjem. Ved
stillingen 2-2 sendte Pernille
en frisk redobling i ringen. Alt
ﬂaskede sig som planlagt, og
Billige blomster
gamsen kom sikkert i hus; 10Denne lørdag var der opsamling
2. Tendler kom aldrig tilbage i
kl. 10.00 under uret på
matchen og var aldrig tæt på at
Københavns Hovedbanegård, Aron Tendler dolumenterer slagets gang
true Pernille, der vandt 15-2.
hvor Gammons udsendte
Mik havde en anderledes svær kamp mod Patrick, men
mødtes med en af landets bedste kvindelige
endte med at hive sejren hjem.
backgammonspillere: Phønix-hajen Pernille Rosendal.
Det var en herlig formiddag, og der gik da heller ikke
Jan Mathiesen slog skrappe Robert Palumbo, mens
mange minutter før vi ﬁk dagens første storslåede tilbud.
undertegnede trak det længste strå mod den i Malmö
En bumset type med pjusket skæg, beskidt tøj og en dyne
bosiddende dansker Henrik Nielsen. Det betød, at der var
over hovedet kom hen for at tale med os. Var vi ikke allerede
max lir på drengen i kvartﬁnalerne: Fire gange Sverige
skræmt af synet, blev vi det, da han åbnede munden. Ikke
mod Danmark.
så meget af de ord, der kom ud, men mere af stanken,
der gav associationer til afføringen fra en rotte, der netop
Håndklædet i ringen
havde indtaget et måltid mad fra skraldespanden på en
Gammons udsendte skulle op imod den skrappe svenske
snusket beverding med sure smileys. Manden forklarede,
Magnus Bogenberg. Det blev et spændende og volatilt
at han arbejdede i blomsterbiksen ved Nørreport Station,
opgør, hvor den spiller, der doblede, typisk endte med at
at han lige havde fået fri, og at han ville sælge os en
tabe partiet. Det skete også ved stillingen 6-6 til 15, hvor
buket blomster for kun 100 kroner, hvilket vi ville spare
undertegnede redobler efter at have ramt et toerskud:
115 kroner på. Jeg overvejede at forklare ham, at jeg
var astronaut bosat på Mars, og at jeg helst ikke købte
blomster, når jeg en sjælden gang var i København for at
Position 1
besøge familien, men undlod at gå ind i den diskussion.
Vi købte ikke blomsterne.
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
Gammons udsendte var stærkt
opsat på at levere en god
præstation hinsidans. Blot seks
dage forinden havde netop
omtalte person været et smut
i Malmö med sit pokalhold
Bussen, og på trods af en 3-0
føring lykkedes det alligevel
Bussen at tabe 3-4 til svensken,
der dermed gik videre. Men det
er allerede en gammel sang.

Perfekt deltagerantal
I Malmö indtog vi burgere på en solskinsramt fortovscafé,
hvilket virkede som den perfekte optakt til turneringen,
der begyndte kl. 14.00 (svensk tid). Rammerne for dagens
turnering var Interpool, et særpræget, men hyggeligt sted
med 30 ﬂipper-maskiner, tre muligheder på menukortet
samt god betjening fra de smukke jenter bag baren. I alt
16 backgammonspillere havde fundet vej til Interpool
denne lørdag, heraf syv danske samt tre svenske DbgFmedlemmer.
Gammons udsendte vurderede, at Mik og Aron Tendler
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Magnus Bogenberg vælger at kaste håndklædet i ringen,
hvilket er ifølge eXtreme er korrekt. Det havde været en
lille fejl at tage (0,015), blandt andet på grund af de fem
brikker på trepunktet. Scoren 8-6 veksles dog hurtigt til
12-12, hvorefter Magnus Bogenberg stille og roligt hiver
de sidste tre point hjem til svensk sejr.
Pernille Rosendal skulle i sin kvartﬁnale dyste mod
feltets anden kvindelige deltager, den sympatiske
Kristina Edenfjord. Det blev en kamp, hvor Pernille satte
præmisserne fra start til slut. Kampen endte 15-6 til det
danske håb.
Flotte pokaler
Med til historien hører, at der ikke kun blev spillet
backgammon denne lørdag. I alt 42 pinball-spillere, heraf
ca. et par håndfulde danskere, deltog i det månedlige
pinball-træf. I grupper af 7-8 spillere kæmpede de
fremmødte pinball-entusiaster på livet løs for at avancere
til de efterfølgende cup-kampe. Samtidigt samlede
spillerne point ind til verdensranglisten, på hvilken der
beﬁnder sig ca. 5.000 spillere fra hele verden. Gammons
udsendte ﬁk en kort snak med 35-årige Dennis Larsen,
der var taget til Malmö sammen med kæresten Lilian for
at pinballe.
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at Interpool til oktober skal huse danmarksmesterskabet
i pinball.
55 % vinderchancer
I backgammonturneringen blev der kun samlet point
til danmarksranglisten. Til gengæld blev der spillet
verdensklassebackgammon. Mik slog Dan Bogenberg
(bror til Magnus) i kvartﬁnalen og skulle derefter møde
Pernille Rosendal i et rent dansk opgør. I den anden
semiﬁnale, der var rent svensk, skulle Gammons
udsendtes overmand, Magnus Bogenberg, kæmpe mod
Hans Palmgren.
Mik kom hurtigt foran mod Pernille, der dog gav P65spilleren sved på panden ved at præsentere ham en
redobling i følgende position:
Position 2
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
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Mik grubler længere over redoblingen og ender med at
droppe, hvilket er en blunder (0,132). Pernille har 55
% vinderchancer i positionen, hvoraf de 12 % vinder
gammon. De 45 % vinderchancer til Mik er dog nok til, at
han skulle have taget. Hvad havde du gjort?
Pinball!

-

-

Vi har spillet pinball i ca. tre år. Det er fedt
at spille her i Malmö, fordi her er bedre
faciliteter end hjemme i Danmark, siger
Dennis Larsen, der pt. ligger nummer
ca. 800 på verdensranglisten. Han plejer
at deltage i 5-6 turneringer om året, og da de
15 bedste turneringer, man spiller, giver point
til verdensranglisten, er der altid spænding på.
De ﬂeste, der spiller pinball har mellem én
og tre maskiner stående hjemme hos dem
selv. Lilian og jeg har dog ti, siger Dennis
Larsen og forklarer efterfølgende, at en pinballmaskine koster
mellem 5.000 og 45.000
kroner.

Dennis Larsen og Lilian at rejst fra Vordingborg for at
deltage
i turneringen. Det koster 200 svenske dollars at være med.
Vinderne får ikke pengepræmier, men ﬂotte pokaler og
gode point til verdensranglisten. Med til historien hører,

Foran 11-7 skruede Mik bissen på, og hev hurtigt de
sidste ﬁre point hjem til en sejr på 15-7.
I den anden semiﬁnale doblede Magnus Bodenberg,
da han var i front 13-11 til 15. Hans Palmgren sugede
som en slange, redoblede med det vuns, og så var hele
kampen pludselig på spil. Hans Palmgrens plan var klar:
Fra ankeret på trepunktet skulle han enten ramme et
skud eller ﬁnde på en smart måde at løbe på. Som sagt
så gjort: En smuk linje 66 driblede de sidste soldater rundt
i ekspresfart, hvorefter sejren var en formalitet.
En svær beslutning
Men hvad med Patrick Toxværd, tænker du måske, kære
læser? Jo, han tabte, som bekendt til Mik i første runde
af main, hvorefter han slog landsmand Claes Norréen i
consolation. Sejren mod Norréen blev fulgt op af endnu
en gevinst, denne gang mod Fredrik Carlsson, der i main
havde tabt til Kristina Edenfjord. I semiﬁnalen, stadig i
consolation, skulle Patrich Toxværd dyste mod Mårten
Howe. Howe kom bedst fra start og foran 5-2 til 9 doblede
han Patrick i denne position:
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statistik på 13-1 i Serie 1. Dermed blev han nummer 2 på
topscorerlisten i Serie 1, kun overgået af holdkammeraten
Aron Tendler, der spillede 14-1.

Position 3
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
117

Turneringen af afholdt tre gange. I 2008 og 2010 vandt
1078 Michael Larsen. I 2009 vandt 4619 Martin Kruse
Olsen.

64
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Patrick lagde armene over kors, sænkede øjenbrynene og
kiggede dybt, dybt på stillingen. Efter en mindre evighed
blev terningen droppet. Analysen viser, at Patrick havde
et ﬁnt take (det koster 0,045 at droppe, altså en halv
blunder). Indrømmet, det ser lidt hårdt ud, og man går da
også gammon 30 % af gangene, men det er svært godt at
have cuben, når man er bag ud i matchen. Aktuelt tabte
Patrick partiet og senere matchen.
Verdens bedste på svensk grund
I ﬁnalen skulle Mik forsvare de rød/hvide farver mod
Hans Palmgren. Og endnu engang viste Mik, at han uden
sammenligning er verdens bedste backgammonspiller på
svensk grund. Med en knusende 15-2 sejr sikrede Mik sig
sin fjerde turneringssejr i seks forsøg i Sverige. Sådan!

Grundlovsturneringer i Danmark
I perioden 2003-2005 blev der afholdt grundlovsturneringer
i Aalborg. I 2004 blev turneringen vundet af japanske
Mochizuki Masayuki, der i 2009 vandt vm-ﬁnalen over
Lars Trabolt. Læs reportagen fra Mochy’s grundlovssejr
i Gammon 97: http://www.dbgf.dk/gammonblad/
Gammon097.pdf.

Mik’s Malmö
1078 Michael Larsen har i alt vundet ﬁre turneringer i
Malmö:
Busher Memorial 05.06.10
Ordförandens Pokal 10.10.09
Ordförandens Pokal 15.11.08
Busher Memorial 24.05.08

Der har nu været afholdt tre mindeturneringer for Stefan
”Busher” Jacobsen. Fem af seks ﬁnalister har været
danskere, og Dannevang har sejret hver gang. Dertil
skal lægges, at vi slog Sverige ud af VM-kvaliﬁkationen
i fodbold, og at den danske melodi grand prix-sang, ”In
a moment like this”, blev nummer ﬁre til ﬁnalestævnet,
som Sverige slet ikke havde kvaliﬁceret sig til. Ifølge Aron
Tendler, dagens turneringsleder, ville alt dette dog have
været i orden med slagteren fra Malmö, der jo var halvt
dansk.
Bag om slagteren fra Malmö
Busher Memorial er en turnering til minde om Stefan
”Busher” Jacobsen, der afgik ved døden i foråret 2008.
Stefan Jacobsen, der var halvt dansk, havde været en
del af Malmös backgammonmiljø i ti år og gik under
navnet Busher, en forsvenskning af det engelske Butcher,
altså slager, fordi han var en slagter i chouetterne, hvor
modstanderne ikke blev levnet mange chancer.
I Malmös første bekendtskab med DbgF’s holdturnering
i sæsonen 2007/2008 ﬁk Stefan Jacobsen en personlig

Finalen i main. Michael “Mik” Larsen (tv) vs. Hans Palmgren.

Bliv Medlem
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Bliv medlem af DBgF.
Tekst: Steen Grønbech

Hvis du vil lære at spille backgammon for alvor, er et medlemskab af Dansk
Backgammon Forbund det første skridt. Vores mål er at udbrede viden om
backgammon til alle vores medlemmer.
Dette gøres gennem undervisning og turneringer for spillere på alle niveauer.
Backgammon er en social tankesport, hvor man møder en masse nye mennesker,
som alle har den fælles interesse “at spille backgammon”.
Backgammon er det sjoveste spil i verden!
Det er ikke uden grund at Danmark i dag er verdens stærkeste backgammon nation.
Denne status er opnået gennem et velorganiseret backgammonforbund, som sørger for at koordinere alle danske
turneringer og markedsføre disse i Danmark.

Som medlem af Dansk Backgammon Forbund får du bl.a. følgende fordele:
•

Du kan spille backgammon under ordnede og strukturerede forhold hvor alle turneringer godkendes af et
turneringsudvalg og hvor du har mulighed for at klage til vores Ordens- og Amatørudvalg, hvis du oplever
usportslig optræden.

•

Der spilles efter et internationalt anerkendt regelsæt, som kan læses på www.backgammon.dk – under
menupunktet regler og tips.

•

Du kan deltage i alle godkendte backgammonturneringer, som spilles året rundt forskellige steder i Danmark
samt følge samtlige resultater via resultatlisten på www.backgammon.dk (menupunktet historik).

•

Du kan deltage i holdturneringen, som er den mest prestigefyldte turnering i Danmark, hvor omkring 100 hold
hvert år kæmper om danmarksmestertitlen.
Læs mere om holdturneringen og se alle tidligere resultater fra denne på www.backgammon.dk

•

Du vil få en proﬁl på vores omfattende ratingliste, hvor alle kampe registreres og rates. Her kan du følge din
udvikling over tid og se om du bliver bedre eller dårligere, yderligere kan man se alle sine turneringsresultater.
Se hele listen www.backgammon.dk (menuen rating)

•

Du vil modtage DBgF’s medlemsblad ‘Gammon’, som udkommer ﬁre gange årligt. Man kan se disse online på
www.backgammon.dk

Familiemedlemskab:
Backgammon er en social tankesport og skal spilles sammen med venner og familie. Dansk Backgammon Forbund
introducerer nu et familiemedlemskab, hvor man for kun 400 kr kan melde hele husstanden ind i forbundet. Det er vores
mål, at vi i fremtiden vil lave ungdomsmesterskaber, hvor alle aldersgrupper får mulighed for at kæmpe om f.eks. et
danmarksmesterskab. Så overvej, om det nu er tiden til at introducere kone/børn for dette fantastiske spil – inden længe
vil de forstå din fascination af backgammon.
Medlemskaber (Opkræves 1. juli og 1. januar):
•

Introtilbud:

100 kr pr. ½ år

Sekretariatet informerer

•

Normalt kontingent:

250 kr. pr. ½ år

DBgF’s nye ofﬁcielle adresse er:

•

Familiekontingent:

400 kr. pr ½ år

Dansk Backgammon Forbund
Postbox 42, 5100 Odense C

•

Juniormedlemskab:

125 kr. pr ½ år
Telefon: +45 31 39 27 91
Telefonåbningstider: 10 - 15
(torsdag lukket)
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Nyt fra Turneringsudvalget (TU)
Præsentation af TU-medlemmer

Turneringsudvalget består for tiden af disse personer:
Karsten Bredahl, formand, Steen Grønbech, bestyrelsesrepræsentant
Henrik Bukkjær, Allan Christensen
Ny turneringsliste på hjemmesiden
Dansk Backgammon Forbunds hjemmeside, www.
backgammon.dk, har fået et lille shine-up på det sidste.
Det skyldes i høj grad Claes Norreens engagement. På
TUs anmodning er højre kolonne blevet gjort noget mere
overskuelig, så spillere og turneringsarrangører tydeligt
kan se hvilke turneringer, der er åbne for tilmelding og
hvilke, der er i gang og hvilke, der netop er afsluttede.
Vi håber, at det gør det lettere og sjovere for os alle –
og hvem ved? Måske frister det udefrakommende til at
komme til vore turneringer.
Vi (TU, Bestyrelsen og Claes) forsøger i det hele taget at
holde forsiden lidt mere aktuel, så nyhederne hele tiden
er relevante.
Henstilling
Holdturneringen begynder snart igen, og vi vil gerne
henstille til kaptajnerne, at det først og fremmest er dem,
der skal løse eventuelle problemer ude på spillestederne.
Sørg derfor at sætte Jer grundigt ind i reglerne, så I er
klædt på til at klare uforudsete hændelser. Det er ikke
særligt hensigtsmæssigt, at TU skal tage afgørelser på
sager, hvor vi ikke har været til stede. Det bliver alt for
ofte påstand mod påstand.
Hvis I alligevel ikke kan blive enige i forbindelse med
selve holdkampen, skal I så vidt muligt forsøge at spille
kampen færdig. Det forurettede hold kan derefter sende
en protest til TU, men det er vigtigt, at det tydeligt har gjort
opmærksomme på, at holdet spiller ”under protest”.
Ny matchprotokol til 3-mandshold (og til 4-mandshold i
øvrigt) kan downloades på hjemmesiden.
Regelændringer til holdturneringen
TU har ændret nogle regler og præciseret andre til den
kommende holdturnering:
Registrering i 3-mandsrækkerne
Registrering er fastsat til kun 300 kroner i 3mandsrækkerne af hensyn til nyere hold, som dermed
kommer lidt billigere ind i foreningen og på den måde tør
ﬂere forhåbentlig tage ’springet’.
Kamplængder
Elite-, 1.- og 2. divisionerne spiller fortsat til 17 point.
3. division og serierne skal af tilmeldingshensyn have
samme struktur, da holdene skal vide, om de skal
tilmelde 3- eller 4-mandshold, men matchlængderne i
disse rækker var til debat, men af tiden løb fra alle, og
debatten om eventuelt at opdele kampene til 2 kortere
kampe blev udskudt til 2011.
Ulovlige/lovlige spillere
I playoffs må spillere fra højere hold ikke hentes ned til
lavere hold, hvis spilleren ikke har optrådt på holdet i
løbet af den oprindelige sæson (typisk 22 kampe).
Klubhold på samme niveau kan ikke dele spillere.
Optræder en spiller rød (f.eks. i de første januarkampe)

i en holdkamp, udløser det en bøde til kaptajnen på
250 kroner. Kaptajnen bliver ansvarlig for, at holdets
medlemmer har betalt kontingent. Læg mærke til, at
det er en væsentlig ændring fra tidligere praksis. Sørg
derfor for, at alle spillere på holdet sørger for at betale
kontingent i god tid før holdkampene.
Hvem får resultat for holdturneringen
1) Man skal have spillet minimum 1 kamp for holdet for at
få et resultat (det er ikke nok at være tilmeldt klubben)
2) Hvis man har spillet 5 kampe eller mere (låst på holdet)
for holdet, får man resultatet.
3) Hvis man har spillet færre end 5 kampe for holdet, får
man kun titlen, hvis man ikke har spillet ﬂere kampe for
andre hold!
Op- og nedrykning
HT-strukturen har skiftet en lille smule struktur, hvilket
bliver udpenslet i separat ﬁl og postet på debatten.
Playoffs
Playoff reduceres til kun at omfatte én playoff, som ligger
mellem 2. division og 1. division, og DBgF holder hold
med rejseomkostninger skadefri ved denne playoff (max
1000 kr.).
Udebliver et helt hold fra 1. kamp, kan det ikke spille de
2 sidste kampe.
Alle hold i playoff skal kvittere for modtagelsen af
invitationen enten med et ’JA’ eller et ’DELTAGER IKKE’
i god tid. Afmelding i sidste øjeblik kan udløse en
disciplinærstraf.
Rygning (skærpet formulering)
Spillestedet skal tilbyde røgfri forhold i spillelokalet, som
deﬁneres som et aﬂukket rum. Det er således ikke tilladt
at spille sine hjemmekampe på spillesteder, der ikke har
røgfrie rum. Udeholdet kan kræve, at kampen spilles et
andet sted, hvis spillestedet ikke overholder dette krav.
HT-reglementets § 2.6 og §3.8 er rettet til.
Generelle regelændringer
TU har foretaget et par justeringer i de generelle
turneringsregler. Det sker blandt andet for at harmonisere
reglerne med World Backgammon Tour, men den primære
årsag er, at det har sin sportslige berettigelse.
Urregler:
En tidsstraf må ikke kunne udløse et direkte ’forfeit’
første gang, den gives.
Først gives advarsel, dernæst en straf, som ikke udløser
forfeit (30 sekunder, dog max ned til 1 sekund).
Se NO-regler §4.5.2
HT-regler (legal moves, se evt. NO-regler §4.2.3.1.)
Kort version: Ulovligt træk skal rettes, hvis ikke
modstanderen har kastet sine terninger. Kun de 2 spillere
har lov til at rette trækket.

Ugeturneringer
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Ugeturneringer
By

Spillested

Kl.

Pris
(kr.)

Adresse

Tlf.

Info

Mandag
1

Amaliegade 2

98 42 86 00

Frivillig sidepulje 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.

Frederikshavn

Jerrys

18.30

-

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

1
Frivillig sidepulje 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

Sidepulje på 50 kr.

Tirsdag
Fredericia

Fåborg

Fredericia
Backgammon
Klub
Faaborg
Backgammonklub

19.00

-

18.30

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

Svendborg

Kulturhuset
Borgerforeningen

18.00

20

Ramsherred 4

Der spilles ligeledes consolation.

Sidepulje på 80 kr.1

Torsdag
Horsens

Horsens
Backgammon
Klub

19.00

-

Ringsted

RPC-Mermaid

19.00

20

Brogade 42

Solrød

Solrød Center
Pub

19.00

50

Solrød Center 34,
Solrød Strand

20 61 48 00

Valby

Københavns
Backgammon
Klub

19.00

35

Mellemtoftevej 11

36 46 01 41
(Kun torsdag
aften).

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
Sidepulje1 på 100 kr.
Kun i ulige uger.
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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NY LOV OM SPIL
Tekst: Frederik Bentler

Tilbage i det tidlige forår blev DBgF nærmest ved en tilfældighed opmærksom på
at Skatteministeriet, i forbindelse med liberaliseringen af det danske spillemarked,
var i gang med at lave en ny lov om spil. Skatteministerens oprindelige oplæg ville i
al enkelhed betyde at DBgF, ikke længere kunne afholde backgammon turneringer
med indskud og præmie.
I lovforslaget var backgammon sammen med en række
andre spil deﬁneret som et ”kombinations-spil”, en
kombination af tilfældighed og færdighed. I den nye
spillelov vil spil indenfor denne kategori ikke lovligt kunne
udbydes hverken på nettet eller landbaseret med mindre
det gøres uden indskud og præmie. Altså ville lovforslaget
sætte en stopper for Holdturneringen, Nordic Open, DM,
faktisk for alle forbundets aktiviteter som vi kender dem
i dag. En katastrofe for DBgF, der reelt set ville lukke hvis
ikke vi lykkedes med at få ændret loven.
Op af bakke…
Det så sort ud og så var vi i øvrigt yderligere ramt af et
bestyrelsesskifte som havde betydet at opgaven var havnet
mellem en afgående og en tiltrædende bestyrelse. Straks
efter Påske og Nordic Open ﬁk vi nedsat en arbejdsgruppe
som i lynets hast ﬁk fremsendt DBgFs kommentarer til
loven. Desværre var Skatteministeren ikke lydhør overfor
vores gode argumenter og Steen Grønbech og jeg måtte
en tur til Christiansborg hvor vi havde fået 15 minutter
til at fremlægge vores synspunkter for Skatteudvalget.
Vi synes det gik rigtig godt, men måtte konstatere at vi
igen havde talt for døve øren. Skatteministeren fastholdt
at backgammon var et kombinationsspil og derfor stadig
ville være omfattet af den nye spillelov.
Nogle få dage senere ﬁk jeg en opringning af en journalist
på Radioavisen. Jeg blev bedt om en kommentar
til lovforslaget. Efter interviewet talte jeg lidt med
journalisten, der kunne fortælle at jeg muligvis kunne
prøve at tage en snak med Mikkel Dencker, der er
skatte-ordfører for Dansk Folkeparti. På det tidspunkt
havde vi dog svært ved at se hvad det skulle hjælpe os
og besluttede at fortsætte af de ofﬁcielle kanaler med
deputationer og skriv til Skatteudvalget. Vi var blevet
afvist for anden gang og loven havde nu været til høring i
Folketinget. Tiden var ved at løbe fra os, og vi var mildest
talt noget frustrerede over at Skatteudvalget ikke ville
indse at den nye lov om spil ville ramme et forbund
med en masse gode intentioner helt urimeligt hårdt. Vi
skrev til Skatteudvalget en tredie gang, men heller ikke
denne gang skulle det lykkes. Nu var vi ved at løbe tør
for gode ideer og DR journalistens råd om at tage fat i
Mikkel Dencker virkede som en sidste desperat chance.
Jeg ringede til Mikkel Dencker mandag morgen og ﬁk en
god snak med ham. Mikkel var som journalisten havde
fortalt, lydhør overfor vores argumenter. Mikkel fortalte
at der tirsdag klokken 15 blev afholdt et uofﬁcielt møde
i Skatteudvalget og hvis backgammon efter det møde
stadig var omfattet af lovforslaget, så var løbet kørt.
Mikkel Dencker ville gerne tale vores sag i Skatteudvalget,
men fortalte også at det ikke nyttede noget hvis han var
den eneste der godt kunne se urimeligheden i at DBgF

skulle lukke. Hele dagen gik med at ringe til de forskellige
partiers skatteordførere og da dagen var gået havde jeg
overtalt Niels Helveg Petersen(R), Frank Åen(Ø), Mads
Rørvig(V), Nick Hækkerup(A), Jesper Petersen(SF) og
Anders Samuelsen(LA) til at tale vores sag.
Stilhed før stormen…
Dagen efter at Skatteudvalget havde holdt det uofﬁcielle
møde forsøgte jeg at kontakte Mikkel Dencker for at
høre hvordan mødet var gået. Han var som sunket i
jorden og da mødet var uofﬁcielt blev der heller ikke lagt
referat ud på Folketingets hjemmeside. Torsdag var der
ekstraordinær generalforsamling i DBgF og en af de få
fremmødte var Majken Johansen. Spilleloven og hele
forløbet blev grundigt gennemgået og diskuteret og Steen
Grønbech og jeg læste lidt op fra et nyt og mere aggressivt
brev vi var i gang med at lave til Skatteudvalget. Majken
var helt på bølgelængde med vores taktik, men det var
tydeligt at Majken havde mere erfaring end Steen og
jeg tilsammen på det område. Vores brev gik nu direkte
til angreb og der blev ikke sparet på beskyldninger om
grundlovstridigheder mm.
Dagen efter at vi har sendt brevet til Skatteudvalget ringer
Spillemyndigheden. De har set vores brev og fortæller
samtidig at vores brev også er sendt til justitsministeriet
for kommentarer efter vores beskyldninger om at loven
er i strid med Grundloven. Det er tydeligt at vi har gjort
dem nervøse og Spillemyndigheden indkalder mig til et
møde for at ﬁnde en løsning. Jeg afholder møde med
Spillemyndigheden samme dag og det ender med at vi
sammen ﬁnder frem til denne løsning:
Stk.
3.
Loven
omfatter
ikke
turneringsbackgammon,
gevinstopsparinger, præmieobligationer,
væddemål om den fremtidige værdi af
ﬁnansielle aktiver eller spil under private
former for mindre beløb.
Bemærkningerne til § 2, stk. 3:
Ved landbaseret turneringsbackgammon
forstås i denne sammenhæng, at ﬂere
deltagere (mindst 4) mødes fysisk, betaler
ét fra turneringens påbegyndelse fastsat
indskud pr. deltager, der ikke kan ændres
undervejs i spillet, og spiller en eller ﬂere
backgammonkampe om point (som
minimum til 5 point i hver enkelt kamp).
Den eller de spillere, der efter afslutningen
af den samlede turnering opfylder på
forhånd fastsatte kriterier for at vinde

Ny Lov om Spil / Divisionerne

turneringen,
vinder
pengegevinster
der hidrører fra deltagernes indskud
i turneringen. Kriteriet for at vinde en
backgammonturnering kan f.eks. være at
den deltager som har vundet ﬂest kampe
ud at et på forhånd fastsat antal kampe,
vinder turneringen (en såkaldt Monrad
turnering), eller at den spiller eller det hold
der er efter et antal runder, har vundet
samtlige kampe, herunder ﬁnalen, vinder
turneringen (et såkaldt cup system).
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Taus
Bøytler, Majken Johansen, Henrik Bukkjær, Erling
Skorstad og Carsten Simonsen for alle de gode input
under hele forløbet. Steen Grønbech skal have et
gigantisk skulderklap for engagementet under hele

Elite divisionen

1. Division

B.K. 2007

13. Brigade

Force Majeure

90’erne (P)

Horsens BG

Darwin’s Descendants

Lødigt

Hitmen

Nemesis

KBgK

Nemo

Klaps

Odense BgK

Hatten

Soiree Dansante

Malmö BgK

Svendborg BgK

Mama Lustra

Pokernyhederne.com

PrimeTime

Team Play 65 (M)

Rulle Marie

Temple

Øgaderne
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forløbet. Fantastisk at arbejde med en mand der efter
hundredevis af timer og det ene nedslående svar efter
det andet stadig holder hovedet koldt og humøret højt når
klokken er 2 om natten og vi er løbet tør for gode ideer.
Respekt til jer alle – uden jer intet Dansk Backgammon
Forbund !
Nye tider…
Når loven træder i kraft 1. januar 2011 vil det betyde et
øget fokus på vores forbund fra myndighederne og vi er
som forbund nød til at tænke lidt anderledes end vi hidtil
har gjort. Bestyrelsen vil i løbet af efteråret komme med
nogle retningslinier for afholdelse af turneringer i DBgF
regi. Vi skal have lavet regler omkring pengepræmier
til medlemmer der ikke er fyldt 18 år, ryge- og alkohol
politikker og vi skal have lavet et klart regelsæt for hvilke
turneringsformater der er tilladte i DBgF.

2. Division Øst A

2. Division Øst B

2. Division Vest

B.K. 2007 II

Cube Action

Klods Hans

Bagmændene

Hit and Run

Viborg BgK

BK Sjovhed

II Tempo Gigante

Øgaderne II

Cube Action II

KBgK IV

Øgaderne III

Droblerne

Mama Boyz II

Odense Chang Backgammonklub

Farum

Phønix

Odense Chang Backgammonklub II

Fusionen

Roskilde BgK

Svendborg BgK II

KBgK II

RPC Mermaid

Svendborg BgK III

KBgK III

Solrød ABC

RPC-Mermaid II

Trolden Næstved

Lødigt II

Tyrefægterne

Ordrup Backgammon Club

Langebro

3. div øst A

3. div øst B

3. div øst C

CAS Team

Brønshøj BgK

X-pressen All-Stars

DBPS

Droblerne II

B.K. 2007 III

Easy Take

Easy take II

Brønshøj BgK II

Hitting Back

Hit and Run II

Familien Danmark

Humlebæk BgK

KBgK V

Hit and Run III

KBgK IX

KBgK VII

KBgK VIII

KBgK VI

Klaps Bagi

Kruttønden

Mokken

MainBrain BgK

Lødigt III

Ordrup Backgammon Club II

Roskilde BgK II

Nemo II

Plys

RPC-Mermaid III

RPC-Mermaid IV
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Nyt fra O- og A udvalget
Præsentation af O- og A-medlemmer

Ordens- og Amatørudvalget består for tiden af disse personer:
Torben Hasseris, formand
Rolf Mørk Nielsen
Ordens- og Amatørudvalget under DBgF har i 2010
behandlet to klager.
1) Turneringsudvalgets afgørelse i sagen om OBgK II’s
afbud til Playoff 2.
Klager: 1256 Carsten Simonsen på vegne af Phønix.
Der klages mere konkret over, at Turneringsudvalget
valgte ikke at supplere med et nyt hold efter afbud til
Playoffen fra OBgK II.
Udvalget ﬁnder imidlertid ikke, at DBgF’s vedtægter
giver os hjemmel til at fungere som appelinstans for
fortolkninger truffet i Turneringsudvalget, idet DBgF’s
vedtægter udtrykkelig fremhæver, at Turneringsudvalgets
afgørelser ikke kan appelleres.
Med andre ord har Ordens- og Amatørudvalget ikke taget
klagen under behandling og har dermed ikke taget stilling
i sagen.
Det bør bemærkes, at der i Turneringsudvalgets afgørelse
efter Ordens- og Amatørudvalgets opfattelse var tale
om en regelfortolkning, idet reglerne ikke beskriver
det opståede playoff-scenarie. Dette er hovedårsagen
til Ordens- og Amatørudvalgets beslutning om ikke at
tage stilling i sagen. Såfremt klagen havde omfattet
decideret regelbrud, magtmisbrug eller lignende fra
Turneringsudvalgets side, ville klagen sandsynligvis være
taget under behandling.

2) Afgørelse i klagesag over #2877 Andreas Christian
Olsen
Klager: 2402 Karsten Bredahl på vegne af Mama Boyz.
2877 Andreas Christian Olsen på grund af et debatindlæg
på debatsiderne på DBgF’s Internetside.
Opsummerende beskyldes indklagede for injurier i form
af antydning af, at Mama Boyz har misbrugt indﬂydelse
i DBgFs Turneringsudvalg til at skaffe holdet usportslige
fordele i holdturneringen. Antydninger er fremført i et
debatindlæg på debatsiderne på DBgFs Internetside.
Udvalget har truffet en afgørelse og til grund for
afgørelsen ligger selve klagen, indklagedes svar på
klagen, indklagedes modsvar på udvalgets opklarende
spørgsmål samt selve debatindlægget.
Ordens- og Amatørudvalget har vurderet at klagen er
begrundet og giver klageren medhold. Indlægget vurderes
som injurierende, og yderligere bemærkes det, at
a) Indlægget er meget kort (to sætninger) og dermed kan
det slås fast at hovedårsagen til indlægget var netop at
fremsætte antydningen. Det skete ikke “ved et uheld”
som et sideemne til et andet hovedemne.

b) Ordlyden er kort og umisforståelig. Udvalget ﬁnder, at
der ikke kan have været et andet formål med indlægget
end at antyde magtmisbrug.
c) Den injurierende påstand er fremsat på et offentligt
forum (DBgF’s debatforum), som er åbent for alle i verden.
Mediet er at sammenligne med en gratisavis.
d) Der er tilsyneladende intet konkret belæg for det
magtmisbrug, der antydes.
e) Indholdet af påstanden er groft stødende i et sportsligt
miljø. Der ﬁndes næppe noget mere anstødeligt i
sportsverdenen end snyd og særligt snyd med indﬂydelse
i et betroet embede.
f) indholdet kan virke undergravende for tilliden til DBgF’s
instanser.
Udvalget har valgt at uddele indklagede en alvorlig
advarsel for sin forseelse. Fremtidige handlinger af
lignende karakter vil medføre bødestraf og/eller
midlertidig udelukkelse af DBgF.
Udvalget ønsker at understrege over for samtlige
medlemmer af DBgF og andre brugere af DBgFs
debatforum, at debattørerne har et overordentlig stort
ansvar for at behandle øvrige debattører (og andre) med
respekt.
Hele verden har adgang til debatten, og indlæg bør
formuleres derefter. Mange indlæg får desværre
karakter af indforstået vennesnak - og ja, dine venner
færdes og skriver måske på debatten, men det samme
gør hundreder af registrerede eller anonyme brugere,
som sjældent laver indlæg og dermed bliver “usynlige
debattører”!
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Referat af DbgF´s Landsråd 2010
Torsdag den 1. april kl. 12.00. Hotel Scandic, Vester Søgade 6, 1601 København.

Tilstede: bestyrelsen, 26 klubber,
I alt var 390 stemmer ud af 676 var repræsenteret ved landsrådet
1. Valg af dirigent - Tommy Kean
2. Valg af referent - Mark Larsen
3. Formandens beretning – v. Kenny Nissen
Turneringsåret 2009 er gået. Jeg vil med denne beretning opsummere de forskellige ting der er foregået i Dansk Backgammon Forbund, både sportsligt
og organisatorisk.
- Sportsligt set
Ud fra et sportsligt synspunkt, blev 2009 igen en manifestation af Danmark som stormagt. Den regerende verdensmester fra 2008, Lars Trabolt, var
snublende nær ved at gentage bedriften, men tabte ﬁnalen. Thomas Jespersen, Andreas Becher, Peter Bosse, Pernille Rosendal, Freddie Noer, Steen
Grønbech, Tage Mellgren, Mads Peter Andersen, Brian Klindrup og mange andre danskere, var med til at vise ﬂaget ved de mange udenlandske turneringer.
Alle de førnævnte spillere placerede sig i toppen af store turneringer, og mange andre danskere satte deres præg på turneringer over hele verden. Faktisk
blev French Open ﬂyttet for at den ikke skulle kollidere med DM, og det siger jo lidt om vores status!
Rutinerede Brian Pedersen blev dansk mester og rutinerede Soiree Dansante vandt Elitedivisionen. Stort tillykke med titlerne. Der blev afviklet hele 21
regionale turneringer, samt et væld af andre backgammonevents i 2009, så man har rig mulighed for at dyrke sin sport. Mange tak til alle turneringsledere,
klubber og enkeltpersoner, der vil ofre tid og energi på afholdelsen af alle disse begivenheder.
- Medlemstallet
Samlet set er der en lille vækst i antallet af medlemmer. Året sluttede med en anelse ﬂere medlemmer end 2008, og jeg fornemmer at nogle af de klubber
der gør en indsats for at hverve nye medlemmer, faktisk også kan fastholde de nye.
- Organisationen
2009 blev et år med store strukturelle ændringer i DBgF. Nogle af dem planlagte, andre af nød.
- Managerposten
Vores daglige Manager, Allan Christensen, valgte at fratræde sin stilling med udgangen af 2009. Mange tak til Allan for en stor indsats.
Managerjobbet har altid været et job, der har krævet evner af mangeartet karakter. Man skulle være serviceminded, regnskabskyndig, struktureret,
tilgængelig, købmand og meget andet på én gang. Skiftende managers har haft deres styrker og svagheder, og der er ikke ret mange, der rummer alle
de nødvendige evner og kvaliteter, der skal til, for at besætte så specielt et job. Bestyrelsen var bevidst om dette, og derfor valgte vi, at posten ikke skulle
genbesættes. Managerjobbet blev delt op i ﬁre enkelte jobs: mailbesvarelse, rating og IT, regnskab og telefonpasser. Da alle disse jobs kan varetages i
fritiden, har vi kunnet reducere lønomkostningerne til under det halve, og medlemmerne har stort set ikke mærket nogen forskel i serviceniveauet.
En anden sidegevinst er den relativt simplere udskiftning på hver af disse poster, når der er behov.
- Kontoret
Vores kontor blev opsagt medio 2009, Allan havde hjemmearbejdsplads året ud. Begrundelsen for dette var ønsket om en reduktion af de faste
omkostninger, samt udliciteringen af butikken.
- Butikken
DBgF´s butik blev udliciteret i august. Desværre var det ikke den rigtige person, der overtog butikken, da deadlines og serviceniveau ikke blev overholdt.
Vi tog konsekvensen af dette, og butikken blev primo 2010 overdraget til Rikke Kragh, der allerede har vist gode takter. Vi forventer os meget af dette
samarbejde, og er glade for, at hun har påtaget sig denne opgave.
- IT
Den igangsatte renovering af vore IT-systemer blev desværre lukket ned i 2009. Projektet løb af sporet økonomisk. Med hjælp fra en ekstern person med
stor faglig indsigt blev en ordning forhandlet på plads med leverandøren, og projektet lukket.
Det var en kombination af mange faktorer, der gjorde, at det gik galt. Vi - bestyrelsen - var tydeligvis ikke dygtige nok til styringen af et projekt af denne
størrelse, og leverandøren var ikke dygtig nok til at kommunikere med os. Det har kostet os et økonomisk tab, der heldigvis er til at komme over. Det
eneste positive i historien, er den selvransagelse en ﬂok frivillige som os må gøre os, når et problem kan vokse sig så stort. Jeg er sikker på, at vi fremover
vil gribe store projekter anderledes an, så historien ikke gentager sig.
2009 har været et konsolideringsår. Bestyrelsen har ikke iværksat store spændende projekter, da vi primært har brugt kræfterne på organisationen og
økonomien. Det mislykkede IT-projekt og den forkerte butiksbestyrer har kostet mange kræfter at håndtere, og i lange perioder har vi følt at intet ville
lykkes. Til trods for det genopstiller ﬂere af bestyrelsesmedlemmerne, og nye har meldt deres kandidatur.
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Referat af DGbF´s Landsråd 2010

Rigtig mange dygtige folk har haft andel i, at DBgF er verdens bedste backgammonorganisation:
Lars Klammer, Henrik Bodholdt, Anne Dahlin, Thomas Bræmer, Morten Daugbjerg, Erik Gravgaard, Chris Ternel, Asger Kring, Kristian Stegenborg - mange
nævnt, endnu ﬂere glemt.
Alle har hver især sat deres præg på DBgF, og mange af dem har aldrig fået den taknemmelighed, som de egentlig er berettiget til. Når du går til brættet,
og kan dyrke din sport i gode, strukturerede rammer, så send en tanke til alle dem, der har ydet en stor indsats.
Dette er min sidste dag som formand for DBgF. Jeg håber, jeg har bidraget med noget, og jeg føler selv, at jeg har lært ét og andet om frivillig organisatorisk
arbejde. Jeg udelukker ikke et comeback på et senere tidspunkt, måske i en anden sammenhæng. Jeg har nu brugt næsten 7 år på bestyrelse, TU og BGcuppen, og glæder mig til at andre tager over.
Velkommen til den nye bestyrelse, og held og lykke med udfordringerne.
-Kenny Nissen, afgående formand DBgF
Der var ikke spørgsmål til beretningen, som blev enstemmigt godkendt af de fremmødte.
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
•
Regnskabet kunne desværre ikke fremstå som færdigt. Tage Mellgren redegjorde for baggrunden for dette. Det største problem i forhold til
lukning af regnskabet er, at butiksregnskabet ikke har været aﬂeveret rettidigt samt, at der dukkede nogle uoverensstemmelser op.
•
Der blev nævnt specielt to kritiske punkter i regnskabet: 1 Butik - Det er kommet frem, at der formentlig mangler en række spil jf. to
uoverensstemmende lageroptællinger. Dette er ved at blive undersøgt. 2 IT-sagen – Som det fremgår af regnskabet, har det kostet dyrt.
•
Tage har gjort et stort arbejde med at sætte ordentlige arbejdsgange i gang, specielt med henblik på den daglige bogføring, hvor der nu er
indført nye rutiner.
Ovenstående blev debatteret. Specielt et spørgsmål trængte sig på:
- Butikken trækker tilsyneladende ufattelig mange kræfter. Er det værd at beholde butikken?
Steen Grønbech redegjorde for de uforudsete problemer, der har været omkring samarbejde med Michael Lykke. Det blev nævnt, at der er meget positive
forventninger til den fremtidige drift, som nu bliver varetaget af Rikke Kragh. Kenny gjorde opmærksom på, at butikken tjener en funktion, som service til
medlemmerne og reklameværdi m.m.. Det blev nævnt, at dette bør kunne ﬁnde sted, selvom DbgF ikke ejer butikken. Emnet blev debatteret grundigt.
Bemærk! Der tilbydes indsigt i det nuværende materiale, som vil ligge til grund for det kommende regnskab. Der ligger et stykke arbejde endnu, og hvis
der er kræfter i vores forbund, som har viden og indsigt i regnskabsførelse, er de meget velkomne til at henvende sig til bestyrelsen. Regnskabet skal
fremlægges og godkendes ved et ekstraordinært landsråd. Den nye bestyrelse vil hurtigst muligt komme med dato for fremlæggelse af det færdige
regnskab.
5. Behandling af forslag
På grund af begrænset fremmøde skal alle vedtagne forslag til behandling på et ekstraordinært landsråd.
•
§7.3 Udvidet mulighed for delegering.
Baggrunden for forslaget er et ønske, om at få ﬂere mindre klubber repræsenteret og få gjort landsrådet beslutningsdygtigt. Som det er nu,
kræves fysisk fremmøde af 2/3 af medlemmerne.
Punktet blev debatteret. Den største bekymring er, at en enkeltperson/klub vil kunne få stor magt ved Landsrådet, som det er sket tidligere.
•
•
•
•
•
•

Problemstillingen blev debatteret, her er de vigtigste punkter, som blev vendt:
En klub skal kun kunne fungere som delegeret for én anden klub.
Loft over antal stemmer en klub kan opnå. (Dette blev kritiseret af Frederik Bentler, som mente, det var udemokratisk at indskrænke det antal
stemmer en klub rent faktisk repræsenterer.)
Der kan udsendes et brev til alle klubformænd, hvor der er mulighed for at give sin stemme til kende forlods, som det er almindelig praksis i
nogle foreninger.
Der er det praktiske og demokratiske problem ved brevstemning, at det ikke vil blive belyst ved debat, inden beslutningen. Der kan ikke kan
kommes med tilføjelser, kommentarer og ændringsforslag ved brevstemning. Værdien af debatter forringes væsentligt ved brevafstemning.
Kunne der brevstemmes efter landsrådet, når debatten har fundet sted? Denne mulighed vil blive undersøgt nærmere af bestyrelsen.
I det hele taget blev det diskuteret, hvordan landsrådet kan blive beslutningsdygtigt. Man nåede ikke frem til en færdig løsning, men bestyrelsen
vil arbejde videre med problemstillingerne frem til næste landsråd.
Ændringsforslaget blev vedtaget med følgende formulering:
”Såfremt formanden måtte være forhindret i at give fremmøde på landsrådet, kan den pågældende klubs/forenings bestyrelse udpege en
anden klub/forening som delegeret. En sådan delegering skal attesteres af klubformanden, enten ved en skriftlig fuldmagt eller ved en mail,
som sendes til sekretariatet.
En klub/forening kan højest fungere som delegeret for én anden klub/forening”.

•

§10. Vedtægtsændringer
Følgende formulering blev vedtaget med stort ﬂertal (kun to imod):
”Såfremt et forslag om vedtægtsændring har tilslutning på mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer, men dette ikke samtidig indfrier kravet
i stk. 1, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til et nyt landsråd, hvor det samme forslag om vedtægtsændringer kan vedtages med
2/3 af de tilstedeværende stemmer. Alternativt kan de tilstedeværende stemmer suppleres med stemmer afgivet via e-mail fra manglende
delegerede – En sådan afstemning skal udsendes til samtlige ikke tilstedeværende delegerede med tydelig angivelse af deadline for afstemning.
Delegerede skal fra modtagelse af email have minimum 2 uger til at afgive deres stemme”.
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§12. Ønske om udelukkende intern revision.
Steen Grønbech redegjorde for baggrunden for forslaget. Iﬂg. bestyrelsen viser erfaringen, at en dyr ekstern revisor ikke giver nogen garanti for
ordentligt regnskabsførelse eller orden i økonomien for den sags skyld. Der er til gengæld et temmelig stort beløb at spare i forhold til DBgF´s
samlede budget. Forslaget gav anledning til en længere debat, hvor følgende blev vendt:
En ekstern revisor kan give en form for tråd i de ansvarlige. En ekstern revision, kan være med til at sikre en vis ansvarsfølelse mht. bogføring
og udarbejdelse af regnskab. Det kan giver en vis sikkerhed og tryghed med en ekstern revision.
Det vigtigste i forhold til økonomien, at der kommer styr på bogføringsprocesserne.
Er der brug for en holdningsændring? Det viser sig år efter år, at regnskabet ikke er klart. Dette selvom, man har haft ekstern revision. Handler
det ikke om, at få strammet op?
Hvis regnskabet er i orden, bliver en ekstern revisor naturligvis billigere, men det vil formentlig stadig være et temmelig højt gebyr for et
”stempel”.
Det blev påpeget at intern revision bør varetages af medlemmer af DBgF, der ikke til daglig er involveret i bestyrelsesarbejde.
Regnskabet vil være mere simpelt fremover, da der er er en lang række poster, som er faldet ud sammenlignet med tidligere år.
En løbende intern fremlæggelse af regnskabet fra den økonomiansvarlige til bestyrelsen vil kunne forebygge en del problemer.
Frederik Bentler (den valgte formand) udtalte, at han personligt hellere vil bruge pengene på medlemmerne end en ekstern revisor, som
formentlig vil være overﬂødig.
Forslaget blev vedtaget (24 stemmer imod, 14 blanke) og sendes til ekstraordinært landsråd med følgende ordlyd:
”1. Forbundets regnskabs- og virkeår løber fra den 1. januar til den 31. december.
2. Regnskabet skal før fremlæggelsen på landsrådet være gennemgået og godkendt af de af landsrådet valgte revisorer.
3. Det er pålagt bestyrelsen at udpege mindst 2 revisorer.
4. Revisorer og revisorsuppleant vælges og godkendes på landsrådet for eet år ad gangen. Godkendelse af revisorer kræver mindst 2/3 af de
tilstedeværende stemmer.
5. Er det ikke muligt at opstille 2 revisorer eller bliver disse ikke godkendt af landsrådet skal regnskabet godkendes af en uafhængig Registreret
eller Statsautoriseret revisor.”
Det blev i øvrigt diskuteret, hvornår denne denne vedtægtsændring vil kunne træde i kraft. Den nye bestyrelse har et stort ønske, om at
dette kan ske, inden det foreliggende regnskab lukkes, så der kan hentes en besparelse allerede der. Bestyrelsen vil undersøge og forhøre sig
om dette hos medlemmerne ved det forestående ekstraordinære landsråd. Pga. de besværligheder, der har været med dette regnskab, vil det
blive en uforholdsmæssig stor udgift, hvis en ekstern revisor skal bruge tid på det.
§8.5 Mulighed for at udvide antal medlemmer af bestyrelsen
Forslaget blev vedtaget med følgende ordlyd:
”Bestyrelsen består af en formand og 4-6 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges særskilt på landsrådet for en toårig periode. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes på landsrådet for en toårig periode.”
Der var bred tilslutning til, at forslaget af indlysende praktiske årsager træder i kraft, men skal stadfæstes ved det ekstraordinære landsråd.

6. Valg af formand
Frederik Bentler (#666) blev valgt som ny formand.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen)
Steen Grønbech (#7), Tage Mellgren (#405), Thomas W. Hansen (#2791), Pierre Lynge (#7007),
Henrik Bang (#12), Mark L. Larsen (#1976).
8. Valg af to forbundsrevisorer (ved det ekstraordinære landsråd)
9. Valg af revisorsuppleant (ved det ekstraordinære landsråd)
10. Eventuelt
Der blev rejst kritik af det seneste nummer af Gammon 116.
I den forbindelse blev der spurgt til, om der er betalt lønninger på 5.000kr eller mere til redaktøren?
Michael Sørensen forklarede baggrunden for og vanskelighederne med dette nummer af bladet. Han oplyste om, at han ikke
har modtaget løn for dette nummer, og at han ikke vil bede om det.
Den nye spillov - Hvad sker der?
Steen Grønbech og Kenny Nissen redegjorde for forløbet. Der er sket en lang række fejl i den måde myndighederne har håndteret
sagen på, som har gjort det vanskeligt at for os at påvirke lovforslaget. Der blev spurgt til samarbejdet med Dansk Tankesports Forbund. Dette
har været begrænset, da parterne har håndteret sagen på egen hånd. Men det vil være en god ide hurtigts muligt at få indkaldt til et møde i det
regi.
Der ligger under alle omstændigheder en stor udfordring her for den kommende bestyrelse, så sagen har absolut højeste prioritet.
Vil der komme nye regler omkring manglende fremmøde etc. ved holdturneringen?
TU vil arbejde med dette, inden den nye sæson går i gang.

Referat af ekstraordinært landsråd i Dansk Backgammon forbund:
Onsdag d. 26. maj 2010 kl. 19.00
Hotel Phoenix, Bredgade 37, 1260 København K
Tilstede: bestyrelsen, 3 klubber,
Alle vedtægtsændringer blev endelig godkendt på landsrådet og vil blive opdateret.
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Nordic Open 2010
Tekst: Tia Nielsen

Dette års Nordic Open på Hotel Scandic i centrum af København bød på en ny
gratis begynderrække, international staff og ﬁlmhold samt nogle af verdens bedste
backgammonspillere samlet på et sted, så der var igen i år lagt op til noget stort.

I påsken holdt DBgF endnu engang Nordic Open, og imens
både udenlandske og danske spillere fandt sig til rette
på Hotel Scandic i København, tog godt 60 begyndere til
seminar med Karsten Bredahl.
Med et spørgelystent publikum og en Bredahl i stødet ﬂøj
tiden af sted, og på trods af adskillige ”vi tager det lige
hurtigt”, ﬁk seminaret sneget sig op på godt 1½ time i
forhold til de 30-45 min, der først var planlagt. Et rigtig ﬁnt
begynderseminar, som helt klart var en lærerig oplevelse,
og ganske kort efter startede så begynderrækken.
Hele 92 spillere stod klar ved middagstid til at deltage
i den gratis begynderrække, hvor formatet var 3 points
kampe uden dobbelterning. Tabte man 3 kampe var
man ude, og da klokken blev 20 stod der 30 spillere
tilbage, som så spillede cup om sejren. Blandt de 30
spillere fandt man Mikkel Gaba, som gav et par ord om
hans første Nordic Open.
Hvad er dine umiddelbare indtryk og tanker her ved dit
første Nordic?
Nu er det første gang, at jeg er med til en international
turnering, så jeg synes naturligvis at det er lidt spændende
at se og hilse på nogle af de udenlandske proﬁler.
Endvidere virker hele organiseringen topprofessionel.
Bare det at man har fået Karsten Bredahl til at afholde
begynderseminar synes jeg er klasse. Det er altid
inspirerende at få undervisning af folk der er godt inde i
deres stof, og det kan man jo tydeligt mærke at han er.
Hans entusiasme for spillet smitter i hvert fald af på mig.
Så Nordic har indtil videre levet op til dine
forventninger?
Ja så absolut. Nu er dette kun min 4. større turnering, så jeg
har måske ikke så meget at sammenligne med, men det
fremstår, i hvert fald indtil videre, meget velorganiseret.
Bang og Bredahl har styret begynderturneringen, og det
har de gjort forrygende.
Hvad ﬁk dig til at gå i gang med at spille Gammon?
Det er en lidt sær historie. Jeg blev en dag lidt overmodig
nede i træningscentret og smed 140 kilo på ryggen til en
squat øvelse, og jeg kom da også ned i knæ, men jeg
kom sgu aldrig op igen. Jeg lå så på en sofa i 3 uger med
en rygskade, og min kone måtte hjælpe mig med stort
set alt. Jeg kedede mig bravt og lå og surfede på den
bærbare, hvor jeg faldt over play65 og ja… Nu sidder jeg
her.
Hvordan er dine spil så gået i dag?
Ok. Jeg føler mig egentlig meget godt med i turneringen.
Nu må vi se hvor længe jeg holder. Min største sejr indtil
videre er dog at jeg lavede et bet med Bredal om en kube.
Der vandt jeg en stor fadøl, som jeg er sikker på kommer
til at smage himmelsk.
Hvad har været dagens største oplevelse indtil videre?

Jeg synes dagens mest positive oplevelse har været
stemningen i gammonmiljøet. Jeg synes det er fantastisk
at man som grøn kan kaste sig ud i teoridiskussioner
med Grønbech, Bredahl og Kedde og at folk bare
gerne vil lære fra sig. Der er ikke noget højrøvet over
gammonspillere. Folk er meget ligetil, og det synes jeg er
dejligt kendetegnende for miljøet.
Er det Mikkel Gaba der
vinder Nordic Open engang i
fremtiden?
Haha. Det ville da være en
drøm af dimensioner. Nej,
det er umiddelbart ikke lige
det første mål jeg har sat
mig. Jeg har en fejlrate på
6-7 i extreme, så der er godt
Mikkel Gaba
nok lang vej endnu. Nu er
det begynderrækken jeg har
fokus på, men når du nu spørger sådan… Det er jo også
det fascinerende ved spillet. Alt er muligt, meeeeen…
Så du kommer tilbage næste år?
Du kan godt citere mig for at jeg helt sikkert kommer til
Nordic næste år.
Mikkel ender med at spille sig til ﬁnalen i begynder
turneringen hvor han skal spille til 5 point mod Tina
Petersen. Efter en spændende kamp og mange timers
gammon vinder Tina ﬁnalen over Mikkel og kan nu kalde
sig vinder af begynderrækken til dette års Nordic Open.
Taus Bøytler
Taus Bøytler som debuterede
i Nordic Open i 1998
fortæller her, om dette års
førsteindtryk.
Hvordan synes du det ser ud
her efter første dag?
Det har været en ﬁn dag, med
et meget stort fremmøde
og rigtig mange deltagere
Taus Bøytler
i både begynderrækken,
satellitterne og jackpots. Så det tegner til at blive et rigtig
godt år.
København eller Helsingør?
Jeg foretrækker at Nordic bliver afholdt her på Scandic.
Jeg bor meget tæt på, så det er en meget billigere løsning
for mig. Man kan dog godt sige at det er lidt hyggeligere i
Helsingør, da man jo får mere en ferie ud af det, fordi jeg
så plejer at bo deroppe.
Det skal også lige siges at jeg mødte min kæreste
her på Scandic til Nordic i 2005, hvor hun arbejdede i
garderoben, så havde det ikke været for Nordic havde jeg
ikke mødt hende.
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Hvad har gennem tiderne været din bedste Nordic
oplevelse?
Det må have været i 2002 hvor jeg spillede ﬁnalen i Team
Event sammen med Thomas Kokholm og Mark Lillelund
Larsen, det kørte bare så godt hele vejen.
I dag spiller jeg consultation doubles med Andreas
Becher, som jeg også før har spillet sammen med. Jeg
synes det er fedt med de sociale turneringer, det er altid
noget af det jeg ser allermest frem til.
Har du nogen gode råd til nogle af de nye spillere som
er med i år?
Væn jer til at tabe. Det er ikke holdbart i længden hvis
man bryder sammen hver gang man taber, for det
kommer man nemlig til meget i starten og selvfølgelig
også senere i ens gammonkarriere. Man skal indse at det
bare er en del af gamet, at man taber lige så vel som man
vinder kampe.
Du har lagt ud med at vinde en satellit til Advanced her
på den første dag, hvordan føles det nu?
Jeg har vundet 4 ud af 4 kampe, og da min modstander
i den første kamp starter med åbningsslaget 5-2 og jeg
derefter ruller en pas 6 kunne jeg mærke, at nu kører det
og at det i år bliver et rigtig godt år.
DK vs. The World
Butikken er igen i år kommet
til Nordic Open, og en af de
helt store nyheder har været
Marc Olsens netop udkomne
bog Verdensklasseserien Vol.
1- Basic Checkerplay.
Otte af de bedste danske
spillere havde, anført af
Morten Lassen, udfordret et
verdenshold til en interessant
styrkeprøve over mange
matches, der kulminerede
Marc Olsen
med en alle mod alle match
til sidst. Marc spillede med danskerne mod verdensholdet,
og her fortæller han om sine oplevelser.
Hvordan er det gået indtil videre?
Det er gået rigtig godt. Jeg har spillet 2 kampe nu, den
første blev spillet torsdag nat mod Mochy hvor vi først var
færdige kl. 4, hvor jeg endte med at vinde 6 ud af 7 dmp
kampe. Jeg spillede 1,9 og Mochy spillede 1,8 men han
endte med at tabe den sidste kamp på tid.
I den anden kamp spillede jeg en consultation double
sammen med Thomas Kristensen mod Peter Heitmuller
og Falafel, hvor vi spillede 2,5 mod 1,5 i fejlrate. Vi endte
dog med at tabe matchen 5-9.
Danmark fører lige nu stort, hvad kan danskerne som
verdensholdet ikke kan?
Det er svært at svare på, jeg synes begge hold er lige
gode, men jeg tror der er en grundlæggende forskel i
vores mentalitet. Deltagerne på verdensholdet lever og
ånder for backgammon, og går ekstremt meget op i hver
enkelt detalje, hvilket gør at de fx kan komme til at tabe
på tid. Det ville ikke ske for danskerne.
Danskerne er ikke kun backgammonnørder, men
gamblingnørder, der også spiller poker og laver bets, og vi
har en tendens til at være mere kreative i vores spil. Jeg
tror også det er noget psykologisk, danskerne er bare lidt
mere cool og afslappede.
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Hvad inspirerede dig til at skrive en bog om
backgammon?
Jeg har spillet backgammon siden gymnasiet, og har
også pga. bl.a. fodbolden et stort vindergen. Da jeg så
begyndte at spille gammon om penge, måtte jeg ﬁnde en
måde at blive bedre på. Jeg har, fra naturens side, et stort
talent for at gribe tingene disciplineret og systematisk an,
så hver gang jeg kom ud i en tvivlssituation, gik jeg hjem
og gemte positionen i en database. Til sidste havde jeg
indsamlet så meget data, som jeg havde bearbejdet og
analyseret at jeg tænkte, ”hvorfor ikke skrive det hele ned
og udgive det”. Resten kan I jo læse i min bog, hvor der
også er et ﬁlosoﬁkapitel.
Hvem henvender bogen sig primært til?
Den henvender sig ikke til nybegyndere. Det var ikke min
intention at lave en begynderbog, dem er der allerede
skrevet så mange af. Den henvender sig derimod til
lettere øvede og helt op til verdensklasse. Bogen er en
systematisk tilgang til hvordan man bliver en dygtig
spiller.
Er det nu også en klog idé, at dele alle dine tricks med
hele gammon miljøet?
Ja det synes jeg. Backgammon handler ikke for mig om at
tjene penge, det er for sportens skyld. Jo mere entusiasme
man kan sprede omkring backgammon desto bedre.
Tror du at i hiver sejren hjem mod verdensholdet?
Lige nu vil jeg sige at vi er 2/3 favoritter, måske endda lidt
mere, så ja det ser sådan ud.
På Verdensholdet ﬁnder vi bl.a. nr. 1 på giants listen og
verdensmester Masayuki ”Mochy” Mochizuki.
How are you enjoying
Denmark so far?
I feel very much at
home when I am in
Denmark. I actually
lived in Denmark
for some months a
couple of years ago. I
simply came here to
improve my play, and
I’ve met many strong
players at my stay
Masayuki ”Mochy” Mochizuki
here. Nordic open is a
great tournament, and there have been many participants
this year.
What is the difference between an event like the World
Championship in Monte Carlo, and Nordic Open here in
Denmark?
Monte Carlo is a very rich city, where people come to play
high stakes and live in luxury. Denmark on the other hand
is more about relaxing with friends in a nice atmosphere.
I like both.
What do you think about the concept - Denmark against
the world?
It is very interesting. Initially I thought the world team
was better, but now that we have played some matches it
seems more and more like we are even.
How are your chances of winning the challenge?
Right now we are underdogs, and trailing 6 points, but I
think it is possible. We on the world team have taken it
very seriously, and we arrived to Denmark 3 days prior
to the challenge to practice and prepare together. The
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players on the world team are all very active and serious
backgammon players, where the Danish team are more
like gamblers. I think if we play 10 hours, 9½ of them
will be backgammon and ½ and hour will be poker and
gambling, the Danish team is just the opposite, so we
really want to win this.
You also entered the Championship Flight in Nordic
Open, how did that go?
Many of us from the world team are also playing the
championship tournament unlike the Danish team. I
liked it very much this year, there is a cozy atmosphere.
And you don’t see people ﬁghting or arguing, everything
seems to be going very smoothly.
I ended up losing to Henrik Bang in main, but I enjoyed
it anyways. I really thought I had him at one point in the
game, but he managed to move right past me, and ended
up winning the game and eventually the match. That just
shows that anything can happen in backgammon.
What is the toughest competition you have faced these
days?
I have met a lot of strong players, but when I was playing
the dmp competition against Marc Olsen, I lost 6 out of 7
matches, and I ended loosing the last one on time, that
made me angry.
Carlsberg
Til slut, lidt om vores nye
mester Søren, som, af
indlysende årsager, også lyder
navnet Carlsberg.
Søren T. Larsen, kan kalde
sig
Danmarksmester
i
poker, Danmarksmester i
backgammon for hold, og nu
også vinder af Nordic Open.
Til holdturneringen spiller han
med Soirée dansante, men i
påsken gik han hele vejen alene. Her fortæller Søren om
hans Nordic Open.
Søren T. Larsen

Jeg var egentlig taget til Nordic for hyggen og skulle så
overveje om jeg skulle spille eller om det bare skulle
være en påske i Kylle Ryllens tegn. Det endte med at jeg
spillede den sidste satellit, der var tilgængelig, og så var
jeg på vej.
Mine forventninger til mit spil og de resultater der måtte
komme ud af det var afdæmpede. Jeg har de seneste
år brugt mange timer på pokeren, som kastede et DM
samt en sponsoraftale med det dansk ejet pokerselskab
Mermaidpoker af sig sidste år, så backgammon har
de senere år været sekundær. Jeg har spillet en 3-4
holdkampe om året for de tidligere danske mestre Soireé
Dansante. Jeg nyder stadig at spille disse hyggelige
kampe, og møde gamle kendinge fra de andre hold.
I mit Nordic mødte jeg i 1. runde den stærke tysker
Jürgen Orlowski, som har ﬂere internationale titler på
sit CV. Han spillede rigtigt godt, og var meget analytisk
i sit spil. Han virkede som en ”terper”type, han skrev
åbningssekvenserne ned som han var i tvivl om, og så
videre..
2. runde bød på forrige års point topscorer på WSOBlisten, Rida Hassan fra Egypten, Det var en af de kampe
hvor jeg kunne have ladet min datter rykke brikkerne og
vundet alligevel...

I 3. runde stødte jeg ind i Jan Ebbe Jensen, En af de gamle
cirkusheste i gamet, en rolig og afbalanceret spiller der
ikke træffer forhastede beslutninger. Det var en god lang
kamp som jeg hev hjem til sidst.
I 4. runde passerede jeg den nyvalgte formand og min
tidligere holdkammerat Frederik Bentler, som var forrige
års topscorer, en meget skrap spiller, hvor jeg søgte nogle
større sving og havde heldet i de rigtige situationer.
5. runde bød på ingen ringere end en af verdens bedste
spiller, som internationalt er kendt under kælenavnet
Michi, jeg havde ikke haft fornøjelsen af at spille mod
Michi før, og hvilken Gentleman. Jeg som ikke havde
et adfærdsidol før, havde nu fået et. Hvis vi alle kunne
fremstå som Michi, så er jeg sikker på at ambitionen med
at øge medlemstallet i DBGF vil blive en formssag.
I 6. runde (kvartﬁnalen) ville lodtrækningen det sådan at
jeg blev parret med en italiener, og efter en lang kamp,
som var ved at ende i DMP, gik klappen ned for min
italienske ven. Han var lidt presset på tiden, og i stedet
for at rykke brikker, kiggede han på uret og vupti så var
jeg videre.
Den mest smertefri DMP jeg nogensinde har vundet :).
Semiﬁnale: Her ventede Pawel Bielewicz fra Sverige. Jeg
kom godt i gang med første 7 points kamp og foran 6-0
lignede det en formssag, men det var først i DMP, at jeg
ﬁk afsluttet og bragt mig på 1-0.
Pawel udlignede i matches ved at vinde 7-0 i kamp 2, og
det var derfor først efter 3. kamp, som jeg vandt 7-3, at
jeg kunne se frem mod ﬁnalen.

Finalen var imod Falafel, en af verdens bedste spillere,
men med godt spil og det fornødne held ﬁk jeg
også knebet mig forbi Falafel og op på toppen af
sejrsskamlen.
Herefter kunne jeg juble sammen med familie og venner,
og se tilbage på et par hektiske, hårde dage med alt for
lidt Kylle Rylle.
Turneringen oplevede jeg som meget vellykket, det hele
ﬂaskede sig, og der var en god atmosfære. Stor tak til
turneringsledelsen og staff. Jeg håber at jeg kan forsvare
min titel under lignende forhold, såfremt regeringen
ender med at skrue en fornuftig lov sammen til os.
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Verdensklasseserie Vol. 1
Tekst: Claus Steensgaard Christensen

Det stolte skib, backgammon, har sat nye sejl. Der synes at være gode tegn på, at
vores sport og lidenskab, trilleriet med terningerne, har fået fornyet luft. Det kan
der være mange gode årsager til, og jeg vil i denne lille artikel zoome ind på en af
de mulige årsager. Jeg har kastet nettet ud, og fanget en ung herre, der dels med
stormskridt er blevet en af de allerbedste spillere i Danmark, og dermed også i verden,
men især fordi knøsen har begået den første rigtige backgammonbog på dansk. Jeg
taler naturligvis om Marc Olsen...
og struktur også er en gave til begynderspilleren.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på den bedste
backgammonbog, jeg nogensinde har læst, nemlig Bill
Roberties 501 Backgammon Problems, der sandsynligvis
har inspireret Marc og mange andre med.
Men her er altså en dansk version, og skrevet i en tone,
hvor de ﬂeste kan være med. Marc nævner i bogen, at
han ikke er forfatter men backgammonspiller, og det er
såre sandt.

Jeg KUNNE tegne en proﬁl af Marc, og det gør jeg måske
en dag. Hans tilgang til vores backgammonspil, og
ﬁlosoﬁ om samme, er bestemt værd at kigge nærmere
på, men jeg vælger i stedet at beskæftige mig med den
nyligt udkomne bog, Verdensklasseserien Vol. 1 - basic
checkerplay...
Så dét, du læser i dit gammonblad, er en anmeldelse,
men mellem linierne altså også en lille hyldest til en af
dem, der er med til at holde vores backgammonskude
søstærk...
Verdensklasseserien Vol. 1 er et digert værk på
intet mindre end 452 sider. Bogen rummer et
forord af Sander Lylloff, en længere introduktion
af forfatterens tilgang til spillet og tankerne bag at
skrive en bog, og så selvfølgelig, bogens salt, nemlig
ikke mindre end næsten 400 illustrative positioner,
som alle, gentager, alle burde kunne få udbytte af.
Disse mange positioner er inddelt i relevante kapitler, og
man fornemmer, at Marc har været meget eftertænksom
og kritisk i sin opsætning og valg af positioner, og at bogens
grundide har været at være systematisk og pædagogisk i
en og samme gang. Det er især godt og lærerigt for spillere
på mellemniveauet og begynderniveauet, hvorimod de
rigtig stærke danske spillere nok allerede mestrer denne
form for systematisk tænkning.
Marc skriver i sin indledende kommentarer, at bogen
ikke helt henvender sig til begynderspilleren. Det er både
korrekt og så alligevel ikke. Alle de backgammonbøger,
jeg efterhånden har høvlet mig igennem, har alt for
meget tekst og har været på enten tysk eller engelsk,
men her har man en dansk version, som i sin opsætning

Bogens syv kapitler dækker klassiske temaer. Safe play
versus bold play, tempo og initiativ, splitte eller slotte,
holdinggame, blitz, efﬁciency & connectivity og endelig,
som vigtig rosin i pølseenden, den klassiske situation
hvor man har én mand tilbage.
Man bemærker, at Marc anvender danske og engelske
betegnelser i sin kapiteloversigt, og også gennem
hele bogen. Det er både godt og skidt. Godt fordi os,
der læser bogen, både som erfarne spillere, men
også for den heldige person, der blot er ved at opdage
backgammonsporten, at vi hermed får de gængse
betegnelser ind med ske. Og dermed får termerne ind,
inden man måske begiver sig videre i den efterhånden
gode vifte af backgammonlitteratur.
Skidt. fordi det selvfølgelig er forvirrende og lidt trist, at
vores modersmål ikke kan rumme tekniske termer. En
parentes, javel, men alligevel. Nævnes skal det.
Af en debutantbog at være, er den rigtig god. Bevares,
omslaget virker kedeligt og grimt. Indbindingen kun lige
akkurat tålelig og tonen og sproget kan til tider virke
hæmmet af anglicisme og inkonsistens. Men det er
småregn i en varm sommer, for bogens fortrin fylder så
meget mere.
Uendeligt meget mere.
Jeg modtog Verdensklasseserien en søndag, og
bemærkede, at der var stor efterspørgsel efter bogen.
Flere spillere, endda ﬂere skrappe spillere, købte bogen
og jeg kan huske, at det gjorde et vist indtryk. Når selv
rigtigt stærke spillere udviser interesse, så spidser jeg
øren.
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Bogen er dyr, 350 kroner, men jeg må konstatere, at de
penge hurtigt tjenes ind. Marc formidler nemlig logisk
og man kan næsten høre ham, alt imens man læser. Og
enhver der har mødt knægten kan skrive under på, at han
har det nærvær og den ro, der efterhånden er så sjælden
på vores breddegrader.
Den nybagte danske doublemester, Mads Peter Andersen,
udtalte også, at han forbedrede sin error rate betydeligt,
efter at have læst Volume # 1. Bedre kritik kan ingen
give.
Bemærkes skal det, at håndteringen af dobleterningen
ikke er et tema i denne bog. Godt af ﬂere årsager. Dels
giver det forhåbninger om en toer, som jeg allerede
glæder mig til, men måske især, fordi fraværet af denne
dobleterning kan give anledning til eftertanke. Alt for ofte
hører og læser jeg, at dobleterningen er anledning til tab
eller sejre. Ja og nej. Jeg er ret sikker på, at almindeligt
checkerplay er mindst lige så betydningsfuldt, og jeg
noterer mig, at Marc er af samme holdning. Så du har
altså her en dansk bog, en illustrativ fagbog, der er skrevet
af et af de største talenter i dansk backgammon i nyere
tid. Det ligner et easy take...
Hvordan anvendes bogen bedst? Tjoe - jeg
tror, at det er en bog man kan og bør læse
ﬂere gange. Tidligere når jeg analyserede
mit eget spil, så slog jeg positionen op,
lavede et roll-out og havde glemt alt om
stillingen få sekunder senere. Sådan tror
jeg, at mange har gjort, og endnu ﬂere
stadig gør. Men dette er nok næppe en
farbar vej til at blive en bedre spiller. Det
kræver nemlig ildhu og stædighed, samt
naturligvis vilje til at ville.
Det har Marc og det har de stærke
spillere.
Derfor anbefaler jeg, at man ikke alene
investerer i bogen, men især at man
anvender Verdensklasseserien som et
værktøj. Det lyder måske søgt, men er det
ikke. Tag du blot et stykke papir, og læg
dette under hver eneste position i bogen.
Se på problemstillingen og skriv så dine
egne svar og overvejelser. Sammenlign
dernæst med Marcs kommentarer og gå
videre til næste position i det kapitel, du er
ved. Gør det samme igen, og når du så har
været samtlige positioner igennem, noteret
dine egne vurderinger og betragtninger, så
skal du lagre det. Gå roligt videre til næste
kapitel. På et tidspunkt skal du nemlig
vende tilbage til dine analyser. Gør da det

Marc Olsen

samme. Papir over kommentarerne og igen, skriv ned
hvad du tænker og gør.
Det ligner et Sisyfos arbejde, og måske møjsommeligt.
Men du er backgammonspiller og dette er en
backgammonbog. Det er et fortrinligt værktøj til at højne
dit eget niveau. Til at blive stærkere.
Marc har været hele denne proces igennem. Og selvom
han er et talent udover det sædvanlige, så har også han
været igennem det besværlige analysearbejde. Det har
lønnet sig, og det vil lønne sig. At blive god til noget kræver
lidt. At blive rigtig god kræver meget.
Og med Marc Olsens Verdensklasseserien Vol. # 1 er du
godt på vej.
Bogen Backgammon Verdensklasseserien Vol # 1 - Basic
checkerplay er udkommet. Prisen er 350 kroner. Et
kæmpe take...
Du kan bestille bogen direkte hos forfatteren, og skal
såmænd blot skrive til : marcolsen10@hotmail.com
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Pipcount, den vigtigste parameter.
Tekst: Steen Grønbech

Den uden tvivl vigtigste parameter i backgammon er ræset. Rigtig mange beslutninger
er afhængige af, om man er foran eller bagud i ræset. Som mål for ræset tæller man
hvor mange spidser hver af spillerne skal rykke i alt for at få alle sine 15 brikker rundt
på brættet og båret af. Dette tal kaldes i daglig tale for ”pipcounten”.
Position 1 viser åbningsstillingen hvor begge spillere har
samme pipcount.
Man kan tælle ræset på den hårde måde, hvor man
udregner hvor langt hver enkelt brik skal rejse før den er
taget af.
Når man ser et backgammonbræt afbilledet, vises det
ofte med små numre som på position 1, som angiver
hvor mange spidser en brik på det pågældende punkt
har hjem (husk at det kun er for den ene spiller – det er
omvendt set fra den anden spillers synspunkt).
I udgangspositionen har hver spiller 2 brikker på sit 24
punkt, 5 brikker på 13 punktet (også kaldet midtpunktet),
3 brikker på 8 punktet og 5 på 6 punktet. Pipcounten er
derfor 24x2 + 13x5 + 3x8 + 5x6, eller i alt 167.
Generelt tager det for lang tid at tælle ræset på denne
måde og formålet med denne artikel er at lære dig at
tælle ræset hurtigt og sikkert på kort tid.

punkt han pipcounten for de 10 brikker udregnes som
10 x symmetripunktet. Position 2a giver et eksempel
hvor 10 brikker står symmetrisk om 6 punktet. Derfor
er den samlede pipcount for de 10 brikker 60 pips.
Position 2b viser et mønster hvor det er nødvendigt at
bruge omrokering for at opnå et kendt symmetrimønster.
Flytter man mentalt brikker på 12 punktet 6 pips frem
til 6 punktet har man igen en symmetrisk klynge på
10 brikker omkring 6 punktet. Så man har altså igen
60 pips – her skal man bare lige huske at lægge de 6
pips til som man ”lånte” for at opnå den symmetriske
struktur. Bemærk at hvis man i stedet havde ﬂyttet en
brik baglæns for at nå den symmetriske struktur skulle
man trække fra. Det kan anbefales at øve dette lidt
– opstil forskellige symmetriske positioner eller næsten
symmetriske positioner og lav de omrokeringer der skal
til og tæl så ræset inklusive omrokeringerne. Når man
først har fanges systemet går det rigtig stærkt.
Position 2

Position 1.

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

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

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

Teknikken som vi vil anvende kaldes ’cluster counting’ et system som Jack Kissane fra New York har æren for.
Her tæller man brikkerne i klynger og bruger spejling,
omrokering og symmetribetragtninger til at tælle ræset
hurtigt.
Mange gange tæller man slet ikke ræset, men kun hvor
meget man fører eller er bagud, det er tit nok til at beslutte
om man skal tage eller droppe en dobling.

Position 2ab
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

Tommelﬁngerregel: I et rent ræs kan man doble sin
modstander hvis man er foran med 8% eller mere, hvis
man er bagud med mere end 12% må man droppe.
Referencestillinger:
Kend pipcounten for dine grundstrukturer
Det første princip i cluster counting er at genkende
klynger af brikker og tælle dem alle sammen på en gang.
Har man f.eks. 10 brikker der står symmetrisk om et

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Der er også andre positioner som man hyppigt opnår og
hvor man med fordel kan kende pipcounten.
Igen kan man benytte omrokering til at opnå de kendte
strukturer, men husk justeringen.
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Position 3a-5a viser strukturer som ens brikker ofte står i.
3b-5b viser et eksempel hvor du kan nå en kendt struktur ved at omrokerer brikkerne.
Prøv om du selv ved omrokering kan tælle pipcounten i b positionerne.

Position 3a

Position 3b

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

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

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

3a er en hyppig position hvor man har lukket sit hjemland – her har man 42 pip (symmetribetragtning, 12 brikker
symmetrisk om 3,5 giver 3,5x12 eller 42 pips). På ﬁgur 3b har man næsten lukket bord, men brikkerne på 5 og 6 punktet
skal lige ﬂyttes 4 pip frem hver, 8 pip i alt. Alle 12 brikker giver derfor 50 pips.
Position 4a

Position 4b

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

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

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

4a er god fordi det er 30 pips som er et dejligt rundt tal at regne med (tænkte du 4x7,5?). På position 4b skal man lige
rykke brikken på 5 punktet 2 pips baglæns for at opnå den kendte struktur. Man har altså her 2 pips færre end de 30 pips.
Derfor er pipcount for de 4 brikker 28 pips
Position 5a

Position 5b

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

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

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

Position 5a viser en typisk position hvor man har et fremskudt anker på modstanderens 7 punkt (dit eget 18 punkt). Den
er god at huske da denne struktur hyppigt forekommer. Pipcounten for de 4 brikker er 62. På position 5b har man 20
punktet i stedet for 18 punktet. Man har altså 4 pips mere end den velkendte position og dermed 66 pips.
Man kan selv ﬁnde på ﬂere positioner hvor man på forhånd kender pipcounten. Det vigtige er at man kan huske dem også
når du ikke lige har brugt dem i noget tid.
Spejling: 2 punkter over for hinanden giver 50 pips.
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På position 6a ses et eksempel hvor de 4 brikker udgør 50 pips. Position 6b er det 54 pip da man lige skal ﬂytte de to
bagerste 2 pip hver for at opnå spejlingen.
Position 6a

Position 6b

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

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

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

Ved at benytte disse simple teknikker kan du lære at tælle ræs meget hurtigt. De bedste spillere kan tælle både sin egen
og modstanderens pipcount på 10-20 sekunder.
Lad os nu prøve at anvende teknikken på 2 almindelige positioner. Prøv selv før du læser videre.

Position 7.
Hvids pipcount udregnes som 60+3+50+24, regn som 60+50+20+3+4=137

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

60+3: 10 brikker symmetrisk om 6 punkt, hvids 2 brikker på 9 og 10 punkt
omrokeres til 8 punktet
50: spejling af brikker på 20 punkt to de 2 ekstra på 4 og 6 punkt (svare til 2 på 5
punktet)
24: den sidste hvids brik på 24 punkt.
Sorts som 30+4+50+4x6+13, regn som 30+50+20+10+4+4+3=121
30+4: position 4a med omrokering at de 2 brikker på sorts 10 punkt
50: spejling af brikker på 22 og 4 punkt

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

4x6: sidste 6 brikker i hjemlandet står symmetrisk om 4 punktet
13: den sidste brik

Position 8
Hvids pipcount udregnes som 70+5x13, 70+65=135
70: 10 brikker symmetrisk om 7 punkt
5x13: de 5 brikker på midtpunktet

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

sorts pipcount udregnes som 60+1+62+6+13
60+1: 10 brikker symmetrisk om 6 punktet, med omrokering af brik på 8 punkt
62+6: Position 5a hvis sorts 2 bagerste brikker ﬂyttes 6 pips frem
13: den sidste brik på 13 punktet.
Øv denne teknik og bliv en sand pipcountmester. Næste lektion er så at vide hvornår
man skal tælle og hvordan man skal bruge pipcounten, som er den vigtigste
parameter i backgammon.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
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En formel, og en referenceposition
Tekst: Steen Grønbech

I denne artikel vil der blive præsenteret en formel og en referenceposition. Begge
dele er noget du som spiller kan putte i værktøjskassen og benytte senere i din
backgammonkarriere. Før en formel eller en referenceposition er rigtig god er der en
række krav der skal være opfyldt:
1) Man skal kunne huske den – også når man ikke lige har repeteret den i en periode
2) Den skal være let at anvende, så den kan anvendes når man sidder til live-turneringer uden
hjælpemidler
3) Den skal kunne løse en gruppe af relaterede problemer (f.eks. ræs, holding game, bear off, blitz)11
Kan man nikke ja til disse forudsætninger ved første øjekast, så læs videre for så kan du vitterlig lære noget.

Referencepositionen
Position 1
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

Du bliver sat over for positionen (Position 1), hvad er cube action?

162

Det er en typisk mellemspilsposition hvor den ene spiller ikke har udviklet
sin stilling ret meget, mens den anden har opnået en del. Det er svært
at opstille en formel for denne type positioner uden at gøre brug af
referencepositioner.

64

Den referenceposition jeg bruger til ”position 1” og lignende positioner er
gengivet herunder (position 2).
Jeg ved at Position 2 er en doble og et lille take.
Når der sammenlignes med position 1 står hvid bedre, da han har splittet
bagmændene og dermed truer med at stikke af eller lave et fremskudt
anker på 20 punktet. Denne sammenligning fortæller mig straks at
position er doble/pass.

148
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Denne referenceposition er nok den, jeg har anvendt mest i min backgammon-karrierer og den har hjulpet og guided mig
mange gange. Er Hvid bedre end her så er det et pass og omvendt er sort bedre er det ikke en dobling eller i hvert fald et
klart tak
Position 2
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
167

64

152
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Jeg har nedenunder tilføjet yderlig 3 relaterede positioner som kan løses med denne referenceposition. Prøv at vurdere
dem selv og skriv ned hvad du ville gøre før du Læser videre.
Position 3a

Position 3b

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
155

64

155

2
Take

4

64

64

Beaver Drop

148
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

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

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

163

157

Position 3c

144
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

En formel og en referenceposition

Position 3a) Sammenlignes med reference positionen
får man følgende:
1) Hvid har splittet sine bagmænd på 24-punktet
– plus for hvid
2) Sort har en builder ned fra midtpunkt hvislet
giver øget ﬂeksibilitet, den kan dog også rammes
– lille plus til sort
3) Hvid har en builder mindre i zonen (på 7
punktet) – minus til Hvid
En hurtig analyse giver altså at sort står bedre end
referencepositionen og så er stillingen enten en lille
dobling eller ikke en dobling endnu. Ifølge Extreme
Gammon er det en lille dobling.
Position 3b) Sammenlignes med reference positionen
får man følgende:
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er udviklet af Joachim Matussek tilbage i 2004, men er
ikke så anvendt som den burde være!
Først skal vi lige indføre et par begreber:
Rul position: En position hvor alle ens brikker er placeret
på de små punkter og hvor dobleslag tager 4 brikker at og
ikke dobleslag altid tager 2 brikker af (position 4 - sort)
Pip position: Her er brikkerne mere spredt ud og man er
ikke sikker på at tage mindst 2 af på alle rul (Position 4
- hvid)
EPC: Expected pip count (forventet antal pip). Det er
summen af det rene ræs og det spild man må forvente.
Har man f.eks. kun en brik på 1-punktet spilder man pips
på alle slag – f.eks. spilder man 10 pips hvis man slår
65.

1) Sort har lavet sit barpunkt – kæmpe plus til
sort (generelt giver bar-punkt og især 5-punktet til
sort et kæmpe plus.
2) Hvid har slottet et punkt mere i primen og truer
med at lave en 5 prime – plus til hvid.

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
41

En hurtig analyse giver altså at sort står væsentlig bedre
end referencepositionen og det ville være en kæmpe fejl
at droppe som sort! Ifølge Extreme Gammon er det en
meget lille dobling
Position 3c) Sammenlignes med reference positionen
får man følgende:
1) Sort har lavet sit barpunkt – kæmpe plus til
sort
2) Hvid har et fremskudt anker på 20 punktet
som helt devaluerer værdien af at sort har lavet
barpunktet. Hvis kan udelukkende koncentrere sig
om at udvikle sin prime uden at bekymre sig om
at blive primet selv – Kæmpe plus til hvid
En hurtig analyse giver altså at hvid står bedre end
referencepositionen og det er et drop. Extreme Gammon
mener da også det er et klart drop.

Formlen
Den formel jeg vil præsentere her kan med fordel anvendes
til at løse cube actions i korte bear off. Jeg har gang på
gang set både begyndere og meget erfarne spillere lave
kæmpe store fejl i forskellige bear off positioner. Det ikke
nødvendigt og det gør du ikke mere efter at have læst
denne artikel. Store fejl i bear off positioner er tit ekstra
dyre da det er sidst i et parti, hvor dobleterningen mange
gange ligger på 2 eller 4. Hvis du øver dig på denne formel
så laver du aldrig mere store fejl i korte bear off! Formlen

64

21
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Position 4
Tilbage til formlen:
Beregningen kan naturligt opdeles i 3 dele:
1) Tæl antallet at pips for begge spillere
2) Udregn det forventede spild for begge spillere
3) Brug summen af 1) og 2) til at udregne hvor mange %
man har i stillingen
Ad 1) Jeg antager at alle kan tælle det rene ræs for begge
spillere (Se artiklen om at tælle pips).
Ad 2) Der er to måder. Hvis man har alle sine brikker
stakket op på de små punkter kaldes det en rul-position
(se position 1) og så kan ens EPC udregnes som

7n+1
hvor n er antallet af rul man har tilbage uden at slå
dobleslag. Denne formel er lavet af nu afdøde Walter
Trice og man kan læse meget mere om den i hans bog
”Backgammon Boot Camp”, som i øvrigt er en fantastisk
bog for alle.

39
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Position 5

Modsat rul-positioner, har man pip-positioner hvor
brikkerne er fordelt på ﬂere punkter i ens hjemland. Her
kan man beregne spildet ved følgende fremgangsmåde:

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

Udregn summen af det rene ræs og det forventede spild.
Dette kan udregnes som

64
Spild = 4,5 + 2*A1 + 1,3*A2 + 0,8*A3 + 0,4*A4 +
0,2*A5 + 0,1*A6
A1-A6: antal brikker på det pågældende punkt
Formlen virker kun med op til 8 brikker i hjemlandet.
To justeringsregler:
1) Hvis der er mindst 1 brik på 1 punktet og hvis der er
brikker på mindst 4 punkter ialt -> træk 1 fra
2) Hvis der er en stak med mindst 4 brikker -> læg 1 til.
Hvis der er en med mindst 6 brikker -> læg endnu 1 til
Tip: Man kan teste dette med backgammonprogrammet
Gnu som viser det forventede spild som en del af
pipcounten. Gnu er gratis og kan downloades fra www.
gnubg.org.
Ad 3) Man har nu EPC for begge spillere. Ud fra disse tal
kan man så udregne ens sandsynlighed for at vinde:
For pip vs. pip positioner kan man I nedenstående table se
hvad værdien af en enkelt pip er. For pip vs. Rul positioner
skal man lægge 0,5% til og for rul vs. rul positioner 1%.

Man kan nu udregne ens vindersandsynlighed:
Vinderchance = 50 % + Pipværdi * (EPC2 - EPC1 + 4)
EPC

Pip værdi

105

2%

75

2,50%

55

3%

45

3,50%

35

4%

30

4,50%

25

5%

20

6%

4 er værdien af at være på rul.
Lad os tage et eksempel (position 5):

12
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Sorts pip count kan udregnes som 7n+1 hvor n her er 4
(sort har 4 rul tilbage). Det giver 29 pip.
Hvis har 22 pip uden spild
Spild=4,5+2+1,3+0,4+3*0,2 =8,8
Ialt 22+8,8=30,8 pip
Vinderchance=50%+ 5% * (30,8 – 29 + 4) =50%+5%*5,8
= 79%
Computeren vurderer at sort har 78,26%, så det er ret
tæt på.

Ved at anvende denne formel i praksis kan man undgå
at lave store fejl i korte bear off. Den er ikke så svær
som den ser ud – øver man sig på nogle positioner bliver
det lige pludselig ret let.
Prøv at lave udregningen på nedenstående 3 positioner
selv før du læser videre.
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Position 6a

Position 6b

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

Position 6c

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

17

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

23

13

64

21

64

25
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

64

17
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

Position 6a)
Sort
Grundlæggende pip count: 17 pips
Justering: 4,5 + 3x2 + 3x1,3 + 2x0,4 =15,2 pips
EPC: 32,2 pips (gnu siger 32,4)
Hvid
Grundlæggende pip count: 21 pips
Justering: 4,5 + 1x2 + 2x1,3 + 2x0,8 + 2x0,2 -1 =10,1 pips
EPC: 31,1 pips (gnu siger 31,5)

Vinderchance hvid = 50% + 5.0%x(32,4 – 31,1 +4) = 76,5% , (extreme siger 76,23)
Da begge er mellem rul og pip positioner sættes pipværdien til 5%

Position 6b)
Sort
Grundlæggende pip count: 23 pips
Justering: 4,5 + 2x2 + 2x1,3 +2x0,8 +1x0,2 + 1x0,1 -1=12 pips
EPC: 35 pips (gnu siger 34,84)
Hvid
Grundlæggende pip count: 25 pips
Justering: 4,5 + 1x2 + 2x1,3 + 1x0,8 + 3x0,4+ 1x0,2 -1 =10,3 pips
EPC: 35,3 pips (gnu siger 34,81)

Vinderchance hvid = 50% + 5.0%x(35,3 – 35 +4) = 68,5%, (Extreme siger 68,42)
Da begge er mellem rul og pip positioner sættes pipværdien til 5%

Position 6c)
Sort
4 ruls position: 7x4+1=29 pips (gnu siger 29,12)
Hvid
Grundlæggende pip count: 17 pips
Justering: 4,5 + 2x2 + 1x1,3 + 1x0,8 + 1x0,4 + 1x0,1 - 1 =10,1 pips
EPC: 27,1 pips (gnu siger 31,5)
Vinderchance hvid = 50% + 5.0%x(27,1 – 29 + 4) = 80%, (Extreme siger 82,8)
Da det er rul vs. Pip position sættes pipværdien til 5%

7 8 9 10 11 12
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Gammon-quiz svar
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

Position A (Moneygame)

161

A

64

133
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
32

B

64

Hvis man har læst artiklen ”En formel og en
referenceposition” burde denne stilling ligge lige til
højrebenet. Sort har en 5 prime i forhold til 4 prime’en
fra referencepositionen. Dertil kommer at en af hans
bagmænd er undsluppet. Hvid har også en noget bedre
position sammenlignet med referencen. Han har en
væsentlig bedre struktur, hvor 5 punktet er lavet og der
er en ekstra builder på 9-punktet. Det lavede 5punkt
betyder især meget og er nok til at kompensere for den
bedre prime man er oppe imod, samt den undslupne
brik. Sort står dog meget godt og har en klar dobling.
Hvid’s take er også klart. Jeg forventer at mange ville
droppe en stilling som denne.
Svar: Double/Take
Drop
No double

18
1 2 3 4 5 6

0,123
0,075

7 8 9 10 11 12

Position B (Moneygame)
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
198

C

64

137
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Igen en stilling hvor man har en fordel hvis man har
læst artiklen ”En formel og en referenceposition”.
Sorts justerede pipcount er 7x5+1 = 36 pips.
Hvid har en justeret pipcount på 32 + 4,5 + 1,3 + 2x0,8
+ 2x0,4 + 2x0,2 + 0,1 = 40,7 pips
36 pips (rul-pip position): 4,5% pr pip.
Vinderchance sort: 50%+4,5x8,7eller ca 90% - dette er
alt for meget og et eksempel på at formlen ikke altid
er rigtig – specielt ikke når den ene spiller er kæmpe
favorit. Dog er positionen et klart pass.
Svar: Double/Pass
Take
No double

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
155

0,127
0,139

Position C (Moneygame)

D

64 Denne position opstod for ikke ret lang tid siden i

168
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
145

E
168
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

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

starten af en af mine kampe. Set fra hvids side ser
den ret ubehagelig ud, med en ikke helt ubetydelig
sandsynlighed for at gå gammon. Når man bliver
skræmt af den slags positioner, skal man endnu engang
vende tilbage til referencestillingerne. Hvis man har god
timing i sit bagspil, kan man tage indtil modstanderen
mangler at cleare 3 punkter foran bagpunkterne –
dette er en god regel. Denne stilling er lidt kompliceret
da man for det første har rigtig mange brikker tilbage
og laver sort en 5-prime ved at slå en 4’er, kan man
64 måske crunche. Der er dog lang tid til at undslippe
endnu og dette er et klart take. Mente du det var et drop
kan jeg anbefale at studerer bagspil lidt. Hvis du sagde
no double er det ok selvom extreme mener det er en
lille dobling. I praksis er den dog rigtig god at doble, da
mange vil passe den, hvilket faktisk var hvad der skete
aktuelt.
Svar: Double/Take

162

Drop
No double

F

64

131
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Position D

0,143
0,033

(Sort fører 13-19 til 25)
En stilling fra samme kamp. Jeg er godt foran i kampen
og bliver doblet efter en uheldig dans. Jeg har bedst
bord og vurderer over brættet at det er et take. Havde
jeg nu gået systematisk til værks, var det nok ikke gået

så galt. Jeg er bagud i ræset, jeg er bagud i priming,
jeg er bagud på angrebsfronten og endelig har jeg ikke
mindre end 6 plots spredt rundt på banen. ALLE 27
numre som kommer ind hitter endnu et blot og sætter
2 på baren og derefter er der masse at samle op. Dette
er bare et gigantpass og hvis du tog, skal du som straf
spille den 10 gange! Aktuelt tog jeg, der blev danset
på 33 og på trods af min kæmpefejl vandt jeg stille og
roligt partiet. Backgammon kan være uretfærdigt.
Svar: Double/Pass
Take
No double

0,490
0,065

Position E (Sort er bagud 1-13 til 17)
Man er langt bagud i kampen og på trods af at det er
en blunder at doble, synes jeg egentlig det er ok at
sende cuben i ringen, især hvis du sidder overfor et
forsigtig person som dropper let. Skulle man droppe
her begår man Quizzens støste fejl og så skal man nok
læse en bog eller to inden man tilmelder sig den næste
turnering. Hvid er foran i ræset, har en ﬁn struktur og
hele 4 af sorts brikker er ovre i hvids hjemland. Selvom
man er foran må man ikke droppe her – det er jo ikke
engang helt klart hvem der er favorit i stillingen!
Svar: No double
Pass
Double

0,837
0,145

Position F (Sort er bagud 2-4 til 11)
Man danser uheldigt på 66 og bliver doblet – man
tænker, at man trods alt har bedst bord så det kan vel
ikke være et drop? Jo det kan det og et gigantdrop! Der
er hele 11 sorte brikker i kampzonen og sandsynligvis
står man efter sorts næste træk med 2 på baren mod
et 3-punkts bord med masse af buildere til at lave
de rasterende punkter. Man skal producere med det
samme, hvis man ikke skal blive kørt helt over. Selv når
man får et anker er man langt bagud i ræset og kan i
bedste fald håbe på et dårligt holdinggame, hvor man
allerede har lavet de små punkter. PASS og især når
man er foran i kampen. Selv om Extreme siger too good
vil jeg altid doble sådan en i praksis. Rigtig mange tager
den og begår en kæmpefejl! Hvis du tog skal du som
straf spille den 10 gange!
Svar: Too good to double
Double
Take

0,066
0,508

RESULTAT: * Blunder = fejl 0,09<
0 blundere: Du er verdensklassespiller.
1 blunder: Verdensklassespiller, men har sikkert en
dårlig dag.
2 blundere: Du er på vej, studer de positioner hvor du
tog fejl – du kan lære her!
3 blundere: Ikke for godt, håber du kan gøre det bedre
næste gang.
4-5 blundere: Læs nogle bøger, det trænger du til.
6 blundere: Hmm....
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