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S

å kom Gammon 119 endelig på gaden. Trods den korte deadline er det
lykkedes at få en række fine artikler og
en quiz med.
Indledningsvis er der nyt fra bestyrelsen og
TU.
Det ene tema i dette nummer er VM i Monte
Carlo, hvor Danmark satte sig tungt på mesterskabet. Majken Johansen og Carsten Simonsen, der er erfarne ud i VM har en stemningsartikel om VM. Denne føles op af historien om
verdensmesteren Nevzat Dogan, som Kedde
Mathiesen tog helt til Herning for at besøge.
Derefter satte Taus Bøytler Claus Elken, der
blev verdensmester i speedgammon, stævne
og endelig er der en stemningsrapport, set
med novicens øjne, Kristian Ernst.
Det andet tema handler om den forestående
holdturnering, hvor Kedde Mathiesen har
analyseret på Elitedivisionen ud fra temaet
”Hvem har viljen til sejr?” Kim Vestergaard,
kaptajn på det nye VaBgK elitehold, præciserer holdets forventninger, overfor Tia Nielsen,
til den kommende sæson.

Endelig er det lykkedes, at få Mikkel Gaba,
sammen med sit hold – KBgK – til at fremtrylle
en quiz med stillinger fra AntiLudo Cuppen.
Sidst men ikke mindst, så byder efteråret - udover holdturneringen - på hele 5 store turneringer. Det eneste, der mangler, er datoer for
kvalifikationsturneringerne til det Individuelle
Danmarksmesterskab og dato for selve turneringen, et stævne, der traditionen tro også
indeholder DM i Lyn – eller Speedgammon.
Her må du følge med på www.dbgf.dk.
På falderebet nåede Allan Christensen, godt
hjulpet af Kedde Mathiesen, at sende fra Keddingas triumftog i Portugal.

Med ønske om rigtig god læselyst
Ulla Hansen
Gammon Redaktør

Taus Bøytler er altid mand for at finde den
særlige spiller. Denne gang har han fundet
Mogens Løber fra Solrød ABC, der var med
til at sikre Pokalmesterskabet med en imponerende statistik.
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Nyt fra
Bestyrelsen
Tekst Allan Christensen

Kim Lethan, der er forbundets IT-ekspert. Kim er
i gang med en omfattende omlægning af forbundets it-systemer og hjemmeside.
Tommy Kean, der er bestyrelsesrepræsentant
i Turneringsudvalget. Samtidig har han været
koordinator i forhold til Gammon og Jubilæumsturneringen.
Mark Larsen er bestyrelsessekretær og koordinator på den storstilede ungdomsturnering, der
afholdes i samarbejde med Ungdomsringen.

Allan Christensen, formand og kasserer.

S

ommeren går på hæld, men som backgammonspiller har efterårets komme det
sødmefulde moment, at holdturneringen
igen starter. For Dansk Backgammon Forbund
har sommeren været begivenhedsrig.

NEVZAT DOGAN
Sommerens højdepunkt var naturligvis, at Nevzat Dogan formåede at vinde The Monte Carlo
World Championship – i daglig tale bare kaldet
VM. Nevzat vandt over Michi i en yderst dramatisk og spændende kamp mellem to af sportens
sande gentlemen. Læs meget mere om Nevzats
præstation i Carsten Simonsen og Majken Johansens artikel andetsteds i dette blad.
For Bestyrelsen var det en stor glæde, at det
lykkedes at få VM-triumfen nævnt i stort set alle
store landsdækkende medier. Vi sendte to pressemeddelelser ud. Den første efter semifinalen,
hvilket blandt andet førte til, at Nevzat blev interviewet direkte på Radio 24-7. Den anden kom
efter finalen, hvorefter Ritzaus Bureau skrev en
artikel, hvor de brugte store passager af vores
pressemeddelelse. Ritzaus artikel blev brugt
næsten overalt.
BESTYRELSEN
Bestyrelsen blev valgt ved Landsrådet 5. april
2012. Vi består af:
Allan Christensen, der er formand og kasserer.
Jan Larsen, der er næstformand. Jan passer forbundets telefon og tager sig af meget af den
eksterne og interne kommunikation.
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GAMMON
Det er en stor glæde for os, at du nu igen kan
læse forbundets legendariske blad, Gammon. I
første omgang udgives det på nettet, men der
er budgetteret med udgifter til trykning i forbundets budget. Tak til bladets nye redaktør, Ulla
Hansen, der er gået til opgaven med et enormt
engagement.
LICENSSYSTEMET
Fra og med 1. juli 2012 betaler medlemmerne
ikke kontingent længere. Som det nok er de
fleste bekendt, skal man i stedet betale licens,
hvis man gerne vil spille med i forbundets turneringer. Én turnering koster 50 kr. og det samme koster én holdturneringskamp. Vi kalder det
”klip”. Det koster ét klip for én turnering eller
holdturneringskamp. Hvis spilleren er medlem
af en klub, bliver det hele administreret af klubben, som indkræver pengene fra spilleren. Efter
fire klip går spilleren over til årslicens, som gælder et år.
Klubberne kan holde øje med spillernes forbrug
af klip via holdkaptajn login under holdturneringssiderne på forbundets hjemmeside. Her
kan man se, hvor spillerne har brugt deres klip,
om klubben skylder forbundet licens og hvem af
klubbens spillere, der har årslicens.
En del af ideen med licenssystemet er, at det
skal afbureaukratisere indbetaling af licens/kontingent. I stedet for at alle forbundets medlemmer skal indbetale til forbundet, er det nu kun
ca. 50 klubber. Klubberne opfordres derfor til
selv at holde øje med licensstatus under holdkaptajn login, så vi ikke skal rykke jer.
Vi opfordrer også alle klubber til at gennemgå
listen over klubbens spillere for at se, om der er
nogen, der skal fjernes. På forhånd tak!
BUTIKKEN
Bestyrelsen har afskaffet forbundets butik. Igen
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er det sket for at afbureaukratisere driften af
forbundet. I stedet har vi indledt et samarbejde
med Games, som er Danmark mest velassorterede backgammonbutik.
Læs mere på www.gamesweb.dk.
NYHEDSBREV
Forbundet har oprettet et nyhedsbrev, der udgives ca. én gang månedligt. Man tilmelder sig
ved at skrive sin e-mailadresse i den dertil beregnede rubrik nederst til højre på forbundets
hjemmeside. Alternativt kan man også sende en
mail til info@dbgf.dk for at blive tilføjet.
JUBILÆUMSTURNERINGEN
Den 26. oktober 2012 har forbundet 25 års jubilæum. Dagen efter holder vi derfor en storstilet
backgammonfest for at fejre det. Turneringsleder og eventmager er Henrik Bang og jeg kan
godt love, at der er noget at glæde sig til, så
sæt dagen (og natten!) af til dette arrangement.
Jeg kan ikke afsløre så meget endnu, men hold
øje med forbundets hjemmeside og tilmeld dig
forbundets nyhedsbrev.
LANDSRÅD
Vi holder i forbindelse med jubilæumsturneringen ekstraordinært landsråd, idet vi har en del
forslag til ændringer i forbundets vedtægter. En
del af dem er nødvendige i lyste af forbundets
nye kontingentstruktur.
NORDIC OPEN 2013
Der er lang tid til påske, men forberedelserne til
næste års turnering er allerede i fuld gang. Nordic Open har sjovt nok også 25 års jubilæum
og det vil vi fejre med et arrangement, der er et
jubilæum værdigt. Turneringsdirektør er Steen
Grønbech, der har mange gode ideer til, hvordan vi kan gøre NO 2013 til noget helt specielt.
We'll keep you posted!
Bestyrelsen ønsker alle et godt og fornøjeligt
backgammonefterår!

Nyt fra
Turneringsudvalget
Tekst Mikkel Gaba og Henrik Bukkjær

HOLDTURNERINGEN
Holdturneringen starter i år d. 6. september,
og afslutningsdagen bliver lørdag d. 9. marts.
Vi har i TU haft en del dialog omkring holdturneringen, om hvorvidt vi skulle indføre en ny
slutspilsmodel bestående af play-off med ca.
4 hold. Planen var i første omgang, at afprøve det i elitedivisionen. Formålet med idéen er,
at de sidste to runder spilles i forbindelse med
påsken og op til Nordic Open. Her spiller de
bedst placerede fra grundspillet selvfølgelig
mod hinanden, så der er en optimal chance for
en direkte DM-duel. Desværre har der været
nogle barrierer på vejen, der bl.a. har grobund i
et antikvarisk IT-system og et nyt licenssystem.
Vi skal ikke kede læserne med yderligere detaljer, men der er en masse idéer i støbeskeen,
som vi bringer til debat i løbet af 2013.
BOTNORMER
Normsystemet - og i særdeleshed den omdiskuterede botnorm og nye turneringsformater
som AntiLudo 2012 - har medført, at der er rigtig mange spillere der er begyndt at filme deres
kampe.
Det er blevet almindeligt, at se videokameraer
linet op til både holdturneringen og andre turneringer. For TU har det medført, at der bliver
indsendt rigtig mange kampe til analyse for botnormpotentiale. Vi er glade for at se, hvor godt
normsystemet generelt er modtaget og kan kun
opfordre til at indsende kampe fra godkendte
turneringer, hvor error raten ligger under (eller
er tæt på) de magiske 3,5. I alt har 15 spillere
indsendt over 30 kampe som er blevet godkendt, men Michael K. Larsen, Karsten Bredahl
og Freddie Noer er pt. de eneste, som har opnået en norm, ved at spille 5 kampe under 3,5
indenfor et rullende år. Mads Peter Andersen
jagter sin femte og dermed sidste kamp for at
opnå botnormen. Når han ikke dette inden 8.
september, forældes hans første kamp, så han
skal have en ekstra sjette kamp godkendt. Det
skyldes kravet om, at de 5 godkendte kampe
skal være spillet indenfor en periode på et rullende år. Bukkjær har været den helt store drivkraft i forhold til at rulle alle kampe ud, og vi
gætter på, at hans processor har været med til
at varme hans hus lidt op, specielt set i lyset af
alle de kampe, han har rullet fra AntiLudo 2012.
Det har været et meget stort arbejde. Vi vil gerne opfordre alle, der jagter normen og er i tvivl

om en kamp er værd at sende ind, til at sende
den ind alligevel. Vi afviser ikke nogen i porten.
Rent faktisk håber vi, at alle sender deres noterede kampe ind - uanset spilleniveau. Formålet
på sigt er at få en database med så mange kampe som muligt, afviklet af DBgF-medlemmer. TU
offentliggør løbende oversigter over godkendte
kampe mv. på DBgF.dk debatforummet under
”Nyt fra TU”, følg de skrappe drenges jagt på
normer her.
Opdatering af reglerne for opnåelse af botnorm
I løbet af året der er gået, har TU og Titeludvalget løbende opdateret reglerne for opnåelse
af botnorm. Både selve botnorm reglementet,
men også de specifikke settings der bruges i
forbindelse med analyserne. Her er et oprids
af reglerne:
• Turneringskampen skal være en del af en tur
nering/række der af TU er godkendt til bot
norm
• Der skal spilles med ur
• Noteres ”live” på pc, må der ikke vises re
sultater eller delanalyser undervejs (ingen
hints)
• Matcher noteret ”live” på pc skal noteres af
tredje part. Spilleren må altså ikke notere
selv direkte på pc
• Videonotation er tilladt men videoen skal
gemmes i en periode ved indsendelse til bot
norm (for afgørelse af evt. tvivlstilfælde eller
stikprøvekontrol)
• Kampen skal sendes til info@dbgf.dk senest
7 døgn efter kampens afvikling, med mindre
andet er aftalt.
Generelt skal det siges, at TU er blevet lempeligere med at godkende turneringer til botnorm,
således at de hjemlige danske spillere får flere

muligheder for at kvalificere sig udenfor Nordic
og VM, bl.a. igennem holdturneringen (alle divisioner). Tilsvarende er tidsfristen på kampene
så blevet strammet fra de oprindelige 2 år til
nu kun 1 år.
TU har interne retningslinjer for hvilke turneringer der som udgangspunkt godkendes, men
vi kan afvige fra disse i særlige tilfælde. Godkendelse vil blive givet i forbindelse med turneringsansøgningen.
XG analyze settings justeres løbende (når nye
versioner kommer), men generelt gælder følgende:
• 1st pass: XGR++
• Resign Errors tæller
• Forkert double/take er en fejl
• Brug Opening book, og rul ikke Opening
book moves
• Search interval: Gigantic
• Bear off database: 15 checkers over 11
points
• Match Equity Table: Nyeste KazarossXG2
MET
Der bruges altid nyeste version af XG (nuværende 2.03.188.2475) samt nyeste version af
opening book. Følg dette link (”Nyt fra TU” under DBgF.dk debat) for at se de til en hver tid
gældende regler for XG settings, samt vejledning i hvordan XG indstilles.
Man kan med succes bruge mindre search
interval (f.eks. Normal eller Large) når man
screener sine kampe, da dette giver et resultat som ligger ret tæt på det endelige, men kun
tager 15-25 % af tiden. Hvis man vil ramme
det præcise resultat, anbefales det at man altid ”clearer” analysen inden udrulningen påbe-

Fakta: Botnorm
Der er mulighed for, at man kan score op til 4 botnormer. Kampene skal opfylde følgende:
Botnorm 1: 5 noterede kampe med PR<3,5 indenfor en periode på 1 år (fra 1. til 5. kamp)
Botnorm 2: 5 noterede kampe med PR<3,0 indenfor en periode på 1 år (fra 1. til 5. kamp)
Botnorm 3: 5 noterede kampe med PR<2,5 indenfor en periode på 1 år (fra 1. til 5. kamp)
Botnorm 4: 5 noterede kampe med PR<2,0 indenfor en periode på 1 år (fra 1. til 5. kamp)
Man kan ikke påbegynde BN2 før BN1 er opnået, osv. Dvs. man kan ikke ”gemme” kampe
til senere botnorm.
>
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gyndes, analyserer begge spillere på det givne
niveau, og ikke ”roder” med matchen i XG undervejs.
Er man i tvivl om en kamp er god nok, skal man
blot indsende den, vi tager gerne imod.
OPDATERING AF RATING GRÆNSEN FOR
OPNÅELSE AF TMP NORM
Pr. 1/1 2012 blev rating grænsen for opnåelse
af TMP norm hævet fra 1200 til 1210. Dette
skete pga. en observeret inflation i rating systemet. Ændringen er kun fremadrettet (TMP opnået inden 1/1 2012 er stadig tællende). Man
skal altså nu spille 1200 TMP med en rating på
over 1210, for at opnå TMP norm. Man kan til
enhver tid se hvor meget TMP man mangler på
sin spillerprofil. Læs flere detaljer om baggrunden for justeringen her.
IM, GM, SGM VIL TÆLLE SOM ET RESULTAT
Vi har pt. en debat om at indføre, at titler burde tælle som et resultat, så det på den enkelte
spillers profil fremgår, hvornår en titel er opnået.
Vi mangler at afklare et par småting, men det
bliver med stor sandsynlighed en realitet inden
længe.
RATING AF LYNKAMPE
Der har været lidt debat omkring rating af
lynkampe. Nogle er for - nogle er imod. TU's
holdning til spørgsmålet er, at det er ok at rate
lynkampe, hvis det er meldt op på forhånd, at
de bliver ratede og kommer ind under følgende
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krav: ”Kampene til rating skal, som alle øvrige
kampe, være til minimum 5 matchpoint. Der
skal gives minimum 10 sekunder i træktid, og
minimum 20 sekunder pr. matchpoint i kamptid til hver spiller, for at en lyn-kamp accepteres
til rating. Spilles der med mindre tid end dette, kan kampen ikke rates”. Vi vil evt. markere
med type "L" i rating systemet. Der vil komme
nogle ændringer i de officielle regelsæt snarest,
når dette er helt på plads. Vi vil samtidig gerne
opfordre de turneringsansvarlige til at gøre det
fuldstændigt klart for deltagerne, om lyn-kampene rates eller ej.
ONLINE KAMPE
Der er ikke noget nyt i, at online kampe ikke
rates. Vi vil dog gerne indskærpe, at vi i TU har
besluttet, at onlinekampe ikke vil medføre et
resultat. Dvs. at afvikles en kamp online, f.eks.
i AntiLudo turneringen, får man ikke et resultat. Det kan måske virke lidt konservativt, men
muligheden for snyd foreligger og det er uden
lige en anden disciplin, når man får pipcounten
foræret.
NYE SPILLERE
Allan Christensen der har siddet I TU, har tidligere skrevet et glimrende indlæg om nye spillere, som tåler gentagelse i en periode med
fortsat sløj tilgang af nye medlemmer. ”I Dansk
Backgammon Forbund håber vi i de kommende
år at modtage mange nye spillere. Fra TU’s side
vil vi gerne opfordre jer til at tage godt imod disse spillere. Vi har brug for nyt blod, men mange
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af os, der har været i gamet i mange år, har muligvis glemt, hvor svært det er at starte i sporten. Prøv at sætte jer i de nye spilleres sted:
”Du er 20 år gammel og glæder dig til at spille
backgammon, som du synes er verdens sjoveste brætspil. Du møder op på et snusket værtshus. Du skal spille mod en mand, der er 20-30
år ældre end dig selv. Alle omkring dig taler
indforstået om post Crawford, doblingsvinduer
og equity. Der er masser af skrevne og uskrevne regler, som du ikke kender. Du spiller meget
dårligere end din modstander og har en følelse
af at være lidt til grin. Hvis du alligevel vinder,
gør din modstander dig klart opmærksom på,
at du kun vandt, fordi du var usandsynligt heldig, så glæden over sejren bliver blandet med
en del malurt”. Dette er selvfølgelig et karikeret
billede, men mon ikke de fleste nye spillere har
oplevet noget lignende? Det behøver ikke være
sådan. Hvis du som erfaren spiller skal spille
mod en ny spiller, bør du gøre os alle en tjeneste og være sød ved hende. Det er faktisk rigtig
dårlig stil at begrunde sit nederlag med uheld.
Det er det mod alle modstandere, men især
mod helt nye spillere, da man som ny spiller har
brug for succesoplevelser. Lad dog være med
at tage denne oplevelse fra hende ved at gøre
opmærksom på, at hun bare har været heldig.
En god idé til holdkaptajner, der stiller op med
nye spiller: Nævn det for modstanderholdets
kaptajn og appeller til, at de behandler den nye
spiller pænt. I langt de fleste tilfælde vil det forbedre spillerens oplevelse væsentligt”.

INVITATION TIL DM I MIXED DOUBLES 2012
Birgitte og Kedde samt DBgF arrangerer i samarbejde med River Club,
endnu én af de gode klassikere i dansk backgammon
19. DM MIXED DOUBLES 2012
8. + 9. September
Spillested
River Club, Retortvej 45, 2500 Valby
Indskud
Mixrækken: 500 kr (incl. reg. 100kr).
Betalingsmuligheder
Før den 5. september: 500 kroner på reg-nr. 2343, konto-nr. 5904670881 (Nordea)
Program
Runde 1-6, Lørdag
10:00 – 10:45 Registrering (alle skal registrere deres ankomst)
Runde 7-9, Søndag
alle skal registrere deres ankomst et kvarter før kick-off
10:15 Start 7. runde
16:30 Præmieoverrækkelse
Turneringsformat
Turneringen afholdes efter Monrad-systemet.
Korrektion regnes første 7/8/9 kampe.
Første runde er lodtrækning
Alle par er garanteret 9 kampe til 9 point (ca 1½ time pr. runde).
Ur-præference
Ja (medbring gerne ur!).
Præmie-fordeling og -antal præmier afgøres på dagen
Præmiepengene vil blive overført via netbank hurtigst muligt.
Vi henstiller til, at man betaler via bank inden deadline.
Turnerings-informationer
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.
Sunday Champs: Bedste par i runde 7-9 (søndagsspurten).
Ved flere vindere: TL’er kan fravælge et spurtpar, hvis parret deler præmie i hovedturneringen.
Med ønsket om en god turnering med fokus på det sociale
/Birgitte og Kedde.
Mere info, klik her.
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Tema: VM i Monte Carlo

Det 37. VM
i Monte Carlo
Tekst Majken Johansen og Carsten Simonsen

T

raditionen tro satte vi i juli måned atter
kursen mod Monte Carlo for at spille VM
på det fashionable Hotel Fairmont. Ved tilmeldingen bliver vi budt velkommen af særdeles
kompetente turneringsledere, Steen Grønbech,
Mikael Larsen og Thomas Fuglheim. Alt er i de
bedste hænder.
Aftenen før turneringsstarten er der vin og
snacks med udsigt over Middelhavet. Det er altid spændende at se, hvem der dukker op. I år er
der desværre lidt færre danskere end sidste år.
Af deltagerne kan nævnes verdensmesteren fra
2008, Lars Traboldt (Trabi), der altid er med. Kaj
og Lise fra Svendborg og ejeren af Brasseriet i
Herning, Nevzat Dogan er også faste deltagere.
De skrappe japanere stiller igen i år med mange
spillere, og som noget nyt er der ca. 10 spillere
fra Tyrkiet, alle sponsoreret af advokatfirmaet Ottoman. Stemningen er vældig god. Det er hyggeligt at møde gamle venner og spillere, der har
slået en ud af turneringen et af de tidligere år. I år
er det heldigvis et af de lige år, hvor en dansker
plejer at vinde VM. De ulige år vinder japanerne.
Sådan har det været siden 2008.

chi. Michi studerer spillet meget seriøst. Følgende regel stammer vist fra Michi: I et bearoff har
din modstander fire chekers på sit acepoint. Du
har tre checkers i dit hjemland. Hvornår skal der
dobles/redobles og hvornår kan modstanderen
tage? Reglen er: Tæl dine pip og læg en ekstra
pip til hvis der er to checkers på samme punkt,
to pips hvis de tre checkers er på samme punkt.
Hvis det korrigerede pipcount er 11 eller 12 er
det (re)double-take. 10 pip eller derunder er et
double-pass og 13 pip eller derover, nodouble-take. Reglen er ikke 100% rigtig, men eventuelle fejl ved at bruge den er små.

Dogan er lidt mere spændt end sædvanlig. Han
har før afrejsen fortalt en journalist fra Herning
Folkeblad at han tager til Monte Carlo til for at
vinde VM - en lidt hård opmelding. Journalisten
synes det lød vældigt spændende, så avisen følger Dogans indsats tæt.

Dogan kommer bedst fra start og er foran 9-2,
men desværre går han helt i stå og Michi bringer
sig foran 20-10. Japanerne ser meget tilfredse
ud. Heldigvis kommer Dogan igen. Stille og
roligt æder han sig ind på Michi, der vælger at
bede om pause ved stillingen 21-17. Dogan og
Michi sludrer hyggeligt i pausen, og Dogan fortæller Michi, at han skal være forsigtig med at
doble, da han blot vil blive redoblet, tabe gammon og matchen.

De første runder går desværre skidt for danskerne. En række kampe bliver tabt i DMP, men Trabi
og Dogan ser ud til at være godt spillende. Trabi
må dog ned mod den professionelle tyske backgammonspiller Humke, og skal i stedet søge lykken i første consolation.
Humke møder Dogan i kvartfinalen. I et vanvittigt spændende opgør vinder Dogan og nu er
det ikke kun Herning Folkeblad, der interesserer
sig for backgammon. Når Dogan ikke spiller bg,
snakker han i telefon. Der skal gives interview
til radio24syv og restauranten i Herning skal jo
også passes. Dogan ser heldigvis ud til at tage
deltagelsen i en VM semifinale helt roligt. Kampen bliver da også vundet uden problemer.
I finalen venter en af verdens bedste spillere,
japaneren Michihito Kageyama, også kaldet Mi-
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Tilbage til finalen, der er et stort show. De to spillere rykker ind i et mindre lokale, så vi andre kan
følge kampen på storskærm med kommentarer
fra israeleren, som alle kender under navnet Falafel. Falafel er en fantastisk kommentator, og i
år overgår han sig selv. At følge ham kommentere er en intensiv backgammonlektion. Finalen,
der spilles til 25, er meget spændende, og den
japanske og danske lejr skiftes til at juble i takt
med at lykken i matchen vender.

Michi glemmer vist at lytte til det gode råd for han
dobler korrekt Dogan i næste parti. Dogan tager
og lurer på chancen for en redobling. Michi har
et firpunktsbord, Dogan et anker på firpunktet
og selv verdens bedste 4-punkts bord, da Michi hitter en blot, men selv efterlader flere blots i
outfield. Dogan, der ellers spiller meget hurtigt,
tænker i 30 sekunder. I salen er Falafel ved at
koge over af begejstring, "Dogan redobler - jeg
ved det - jeg har spillet mod ham". ExtremeGammon bekræfter det er en redobling.
Dogan dobler selvfølgelig fra baren - super godt
set, men desværre er hans næste mange rul
dans-dans-dans. Japanerne jubler, danskerne
Indholdsside

sukker. Til sidst skal Dogan rulle en ener for at
holde sig i matchen - det lykkes og Dogan snupper de 4 point. Derfra ser Dogan sig ikke tilbage
og vinder matchen 25-21. Et fortjent VM til Dogan og et stort tillykke herfra. Dogans telefon ringede lige efter finalen var afgjort. Verdenspressen? Nej, en bestilling på to pizzaer.
Turneringen ender som et sandt triumftog for
danskerne, da Trabi vinder 1. consolation, og
Claus Elken bliver VM i speedgammon. Det var
et af de lige år!
Vi håber, at der næste år kommer flere danskere
til Monte. Med Grønbech og co. i spidsen er turneringen meget velorganiseret, og der er noget
særligt ved at deltage i en VM turnering. Hvis
man bliver træt af det danske sommervejr er
Monte også et solsikkert alternativ, og ikke nær
så dyrt som mange tror.
En person manglede i år, Usain Bolt, der sammen med de andre atletikverdensstjerner boede
på hotellet under turneringen i 2011. Ham vil vi
også gerne se igen næste år.
Vi ses i Monte i 2013.

Tema: VM i Monte Carlo

Bag om
en verdensmester!
Tekst Hans Kristian Mathiesen

N

år man træder ind i Brasseriet i Herning
en varm sommerdag, så er det hedt og
varmt fra det åbne køkken. Desuden har
den varme sommerdag trukket varme ind hele
dagen. De mandlige gæster fører jævnligt en
serviet til panden for at tørre sveden væk. Restauranten er fyldt med en 20-30 gæster samlet i
grupper af familier, unge forelskede par og ældre
par af venner, der er kommet i bedsteforældrealderen. En servitrice og et par kokke i det åbne
køkken udgør også en del af billedet, men midt
i billedet står han selv, hærføreren, og dirigerer
slagets gang i sin egen restaurant. Med åbne
arme og et stort smil bliver man budt velkommen
af den nye danske verdensmester – Nevzat Dogan.

Efterhånden som aftenen skred frem blev jeg i
tvivl, har Herning en restauratør med backgammon som passion eller har Herning en backgammonspiller med mad som hobby. Det må være
op til læseren selv at vurdere, når I møder ham
næste gang ved brættet eller over en lykønskning til Nordic. Nevzat Dogan er nemlig ikke så
kendt i det danske backgammon miljø, og der
var sikkert nogle denne sommer, som blev overrasket over, at den næste danske verdensmester
skulle findes på den jyske hede frem for mange
andre mulige kandidater i det danske backgammonmiljø. I Jylland er Nevzat dog kendt blandt
folk og fæ, dog ikke i holdturneringen, men mere
for deltagelse i de små turneringer for 15 år
siden som fx Tante Anna Cup i Holstebro. Restauranten tillader ikke lige, at han løber til turneringer land og rige rundt. Men Juli måned når
han lukker restauranten i flere uger, så kan han
tage på gastronomiske oplevelser rundt i Europa
og ender hvert år til VM. Derfor skal du også
ned under overfladen for at finde ham – enten på
GridGammon eller bag skærmen med Extreme
Gammon, når jobbet tillader det.
HVEM ER DENNE NYE VERDENSMESTER?
Den 46-årige kurder voksede op 100 km fra Ankara og lærte spillet fra egen hånd. Nevzat er en
god historie fortæller, så da han får spørgsmålet,
om hvordan han lærte spillet at kende, kan man
se på blikket, at tankerne flyder over 30 år tilbage i historien, hvor han mindes tiden uden for
Ankara.
- Jeg startede med at spille som 12-13 årig. Mine

brødre og jeg var lige skiftet til en større skole,
men de syntes, jeg var for lille, så de gad ikke
spille med mig. Så i starten sad jeg og øvede
selv. Som 16-årig kom jeg til Danmark, fordi min
far var her som gæstearbejder, men forsatte med
at spille spillet her i landet.
På væggen i et lille hjørne hænger et billede af
en ældre herre, der ligner Nevzat. En af gæsterne kommer hen og kigger, det er Dogan brødrenes far, som troner frem i sin meget kendte
og kvalitetsbevidste tæppehandlerforretning i
Holstebro. Uvilkårligt kommer man til at tænke
på en vis manufakturhandler i den kendte danske tv-serie Matador. Blikket går fra matadoren i
Holstebro til matadoren i Herning, som står oppe
ved skranken og forklarer endnu nogle gæster,
hvorfor der står et backgammonspil lige ved døren. Verdensmesteren fra det 37. VM fortæller
Indholdsside

gæsterne om spillet og sine oplevelser, da han
hev sejren hjem i Monte Carlo denne sommer. I
dag er den lille blevet den store og har egen succesfulde restaurant med lækker mad fra gode
kvalitets råvarer. Samt så god en omsætning, at
han tage en måned fri hver sommer. Naturligvis
er det endt med, at den ene bror nu arbejder for
den regerende verdensmester i backgammon.
MØDET MED EN JAPANER
Tilbage til VM 2011. Efter VM var der en Monte
Carlo Cup, hvor Nevzat Dogan løb ind i den japanske verdensklasse spiller Michi i semifinalen.
Nevzat fortæller glædestrålende om mødet med
en af de bedste spillere, han kender. De var nået
frem til semifinalen, hvor kampen fandt sin afgørelse, da Nevzat skal bære sine brikker af mod
Michis 21-punkts anker. Med fem brikker på sit >
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5-punkt, som de eneste brikker der skal forbi,
giver Nevzat skud, da han slår et dobbeltslag.
Danskeren bliver ramt, og Michi vinder senere
spillet og matchen, dog for at tabe finalen.
Dette mindes de to spillere, så i år startede de
med at tage en træningskamp. Hvad de ikke vidste, var de skulle også afslutte turneringen ved
at spille finalen. Men som Nevzat fortæller i en af
sine mange historie, så havde Falafel luret dette,
da han gennem lokalet før runden af 32, råber til
den danske matador.
- You and Michi in final!
Der er ingen tvivl længere, Nevzat Dogan er en
af de større personligheder, vi har med at gøre
her.
FINALEN
Torsdag den 12. juli 2012 vil Nevzat Dogan altid
huske som en af livsmærke dage i stil med bryllup og søns fødsel. Denne dag foregik der en
drabelig psykologisk kamp mellem de to kamphaner – restauratøren fra den jyske hede og verdensstjernen fra solens rige. Spil 20 udviklede
sig til det afgørende spil for Nevzat. Inden dette
spil var de to spillere på toilettet, hvor Nevzat driller Michi en lille smule, da han forudsiger resten
af kampens udvikling.
- Dont double me now because I will redouble
you and win the gammon.
Smilende gik Nevzat fra toilettet, mens Michi
kunne tænke over, om han skulle lytte til Nevzats
råd eller ej. Derfor fik danskeren muligheden for
at fortælle om nogle af sine tanker i dette spil,
hvor Nevzat er hvid og har hjemland i nederste
højre hjørne. Han kommenterer spillet således:
Game 20
Nevzat: 17

Michi: 21

1) 61: 13/7 8/7
2) 43: 24/20 13/10*
3) 65: Bar/20
4) 22: Bar/23(2) Bar/21

63: 24/15
44: Bar/21 13/5* 5/1*
61: 21/15* 6/5*
51: 15/10 6/5

		
6) 53: 13/5
7) 33: 7/4(2) 6/3*(2)

55: 13/3 10/5 8/3
42: 24/22 5/1

ND: Under kampen afviste jeg at lave 18-punkts
ankeret, da jeg hellere ville angribe i bordet med
to punkter, fordi jeg er bagud 17-21 til 25 point.
		
8) 43: 8/5 8/4

51: Bar/24 13/8

10) Takes
11) Doubles => 4

42: 13/7*
Takes

ND: Jeg hitter, vinder gammon og match med
de 14 marketslooser. Med tre blots i marken og
4-punkts bord er der chancer for et stort sving.
Cuben skulle af sted. Det er et easy take. Han er
favorit til at vinde med 60 % i spillet. Det passer
ham fint ikke at vinde eller spille på gammon.
XG: Måske finalens stærkeste træk. Der er ikke
mange, som ville have redoblet denne stilling
som underdog, men vores nye verdensmester
fandt denne recube. Næsten dobbelt blunder
ikke at doble. Flot spillet.
12) 65: Cannot Move
13) 65: Cannot Move

ND: Jeg kan spille to ned fra midten, to ind fra 8
eller hitte på ace. Jeg vil ikke hitte på ace samt
hive to ned fra midten, da det holder lidt struktur
i min stilling. Derfor spiller jeg to brikker ind på
5 og 4-punktet.

62: 16/14 13/7
42: 14/8

HKM: To gange dans af Nevzat og derefter clearing af brikker for Michi. Det ligner game, set and
match.
14) 52: Bar/23 13/8
42: 7/5 7/3
15) 32: 13/8
21: 8/5
16) 51: 8/2

HKM: Jeg hiver to ned fra midten for at lave barpunktet med de få numre, jeg har til dette.
ND: Dette kan jeg ikke lide, da Michi får mulighed for at hoppe med 6’ere og endda hitte med
nogle af dem.
XG: To ned fra midten er korrekt! Det vinder en
lille smule mere. Det er en blunder at hitte på
ace.
		
9) 51: 23/18 4/3

62: 24/16
Doubles => 2

ND: Jeg vil gerne blive tilbage på 23-punktet, da
jeg tjener på Michis 62 og 65 og ikke kan gå
gammon. Jeg vinder 15 % på at blive men kun
14 % på at løbe med en brik.
		
17) 42: Bar/21 8/6
18) 33: 21/12 5/2
19) 32: 12/7

31: 5/2* 3/2
54: 8/3 6/2
41: 5/1 2/1
11: 8/6(2)

HKM: Michi cruiser mod VM-titlen.
ND: Jeg synes dog, at jeg er mest bange for, at
Michi spiller til 8, så der kommer flere byggere i
spil. Jeg er glad for at få skuddet seks pips væk,
for så kan jeg oven i købet løbe væk med en brik,
når jeg hitter.
XG: Korrekt spil ligner at lave to punkter i bordet.
5) 21: 23/21 6/5
ND: Op og lav et anker samt slot på 5. Det er
godt træk, som jeg er meget glad for.
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20) 21: 6/5 3/1

64: 6/2 6/Off

ND: Jeg kan slet ikke lide denne dobling fra Michi side. Take'et er nemt, og det var det, som jeg
rådede ham fra at gøre, da vi var på toilet sammen inden dette spil. Det er en dobling – men
ikke ved denne score, ikke i VM finalen og ikke
når det er Michi imod Nevzat i styrkeforholdet.
XG: Afhængig af hvilken ply eller roll-out man
kigger på, er det en borderline dobling. På
XG++ er det dog en lille no-double.

Indholdsside
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ND: Med min 21 vil jeg slotte ace og gemme en
6’er uden for hjemlandet, så jeg ikke skal gå fra
mit anker.
21) 64: 7/1 5/1
22) 33: 21/9
23) 51: 9/8 6/1

32: 3/Off 2/Off
51: 6/5 6/1

ND: Det ligner en lille teknisk fejl, hvor jeg bare
bør spille til 3. Men i finalen var jeg meget fokuseret på mine 6’ere, så jeg spillede til 8 og 1.
XG: Spil nu bare til 3. Du ved det jo godt.
		

65: 5/Off (2)

ND: Det ligner Monte Carlo Cup 2011 med omvendte fortegn.
24) 51: 21/20* 20/15

42: Cannot Move

ND: Hit, Tak! Herfra er det min kamp. Han rammer ikke de vitale skud.
25) 52: 15/10 8/6
26) 54: 10/1
27) 65: 6/1 6/Off
28) 32: 5/3 5/2

30) 41: 3/Off 1/Off
31) 66: 2/Off(3) 1/Off
32) 22: 1/Off(4)
Wins 4 point

53: 15/7
43: 7/Off

I resten af kampen dobler Nevzat aggressivt ved
mangler 4 mangler 4 og tæt på at vinde gammon, inden Michi i sidste hug skal slå en af de
fire høje dobbeltslag. Finalen bliver forlænget, da
japaneren ruller 33. Ved 23-21 er Nevzat endnu
en gang ved at vinde gammon, men han nøjes
med at vinde spil. Til sidst vinder han dog også
Crawford spillet ved 24-21. Således gik han fra
at være nede under 2 % i matchen, før han fik
og ramte skuddet på 4-knolden. For derefter at
vinde de næste par spil og matchen. Analysen
af kampen fortalte, at Michi var stor favorit og
spillede ca. 4,0 mod Nevzats 6,5. Men hvad gør
det, når man har vundet, og heldet var på ens
egen side.
FLOT GESTUS HELE VERDEN RUNDT
Under kampen havde Nevzat tilbudt Michi et
split, men det ville japaneren ikke, da der var andre interesser i spil også. Så da Nevzat havde
vundet finalen, bad han japanerne om at gå ud
at spise på hans regning. Det blev nogle af de
japanske deltagere så glade for, at de næste dag
kom og spurgte om herningenserens adresse.
De har efterfølgende sendt en ”Teawan” fra Japan, som er kop, der bruges til en te ceremoni
blandt venner eller lignende, når man skal knytte
bånd og bekræfte troskab. En meget flot gestus,
som står fremme i Nevzat Dogans Brasseriet i

Herning til offentlig skue og historie fortælling
blandt Hernings borgere og gæster.
Hvis ikke spisestedet var berømt i Herning, før
han tog til Monte Carlo i år, så blev det da hvert
fald undervejs. Herning Folkeblad var på besøg,
inden han tog af sted. Det gav et indlæg i bladet,
og journalisten holdt sig ajour. Så det blev til flere artikler. Flere af disse ligger på debatsiderne,
hvor du kan trykke på links for at læse disse. Det
har givet gang i debatten i Herning, og Nevzat
kan mærke på forretningen, at der kommer flere
gæster i denne eftersommer, end der plejer. De
skal lige rundt og hilse på den nye verdensborger. Der er kommet lykønskninger fra hele byen
inklusiv Herning Messecenter. Det er stort for
det lokale spisested. Nevzat siger selv:
- Jeg er glad for at blive verdensmester og
fået mange tilkendegivelser fra folk i byen. Jeg
kan se det på antal af besøgende i mit Brasseriet
i august. Alle borgerne i byen er meget glade.
Et par unge servitricer kommer forbi, mens de
fnisende fortæller, at pigerne sværmer om den
vellidte borger i Brasseriet.
Skulle din vej en gang i fremtiden gå gennem
Herning, bør du stoppe op hos Brasseriet i Skolegade. Alene maden er et besøg værd. Fantastisk mad og servering fra en verdensmester.
Derudover falder der nok også en historie af, om
dengang Herning fik en verdensmester i backgammon. Kommer du ikke forbi på de kanter,
kan du følge http://www.facebook.com/nevzatdogan hvor Nevzat gør lidt reklame for spisestedet i egen høje person.

Gaven, en Teawan, som Dogan modtog fra nogle af
de japanske deltagere, står fremme i hans Brasserie i
Herning.

54: Cannot Move
22: Cannot Move
43: Cannot Move
44: Cannot Move

HKM: Jeg overvejer at hive af fra 3-punkt og spille til ace.
ND: Nej, jeg vil helst spille bagfra. Det giver fire
skud på de høje dobbeltslag, men der er også
fire skudgivende numre på 62 og 52. I det lange
løb ser det ud til, at jeg får flere brikker af.
XG: Nevzat bliver verdensmester om et par spil
– så lyt til ham. Korrekt er to bagfra.
29) 44: 4/Off(2) 3/Off(2)

64: Bar/15
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Tema: VM i Monte Carlo

Lynets mester

Historien om Claus Elken – verdensmester i lyn-backgammon 2012.
Tekst Taus Bøytler

A

f og til handler det om at træffe en hurtig beslutning. Om at give efter og blot
se, hvad den impulsive tanke fører med
sig, når den bliver omsat til handling. Sådan
starter historien om den i Stockholm bosiddende dansker Claus Elken, der en tidlig julimorgen spontant besluttede sig for at deltage
i verdensmesterskabet i backgammon, der
også i år blev afholdt på det luksuriøse Fairmont Hotel i Monte Carlo.
"Jeg tror, det var bg abstinenserne, der overmandede min sunde fornuft", siger Claus Elken.
Emma Axling, Elkens svenske kæreste, var heldigvis nem at overtale, og blot 23 timer senere befandt de sig i et fly mod Monte Carlo og
verdensmesterskabet i backgammon. Og få
dage senere kunne Elken lade sig hylde som

verdensmester i den underholdende disciplin
lyn-backgammon.
SKIDT FRA START
Som tidligere vinder af Nordic Open (2009)
stillede Claus Elken naturligvis op i mesterrækken, hvor den forventede succes dog udeblev. I første runde af main tabte han 17-11 til
amerikanske Douglas Mayfield efter at have
ført 11-9. Heller ikke i 1. og 2. cons var Elken
tæt på at komme langt, og i last chance tabte
han i anden runde til danske Majken Johansen.
Men verdensmesterskabet i lyn skulle vise sig
at gå anderledes godt. I alt 64 spillere deltog i
turneringen, hvor Elken kom godt fra start ved
at slå Georges Grünbaum fra Schweiz første
runde. I alt fem sejre blev det til, inden Frederic
Andrieu fra Frankrig ventede i finalen.

SIKKER SEJR I FINALEN
Finalen i lyn-backgammon blev afviklet samtidig med den spændende VM-finale mellem
Nevzat Dogan fra Horsens og Michi fra Japan.
Men på trods af det bød lyn-backgammonfinalen alligevel på nysgerrige tilskuere fra henholdsvis, Danmark, Sverige og Frankrig.
Begge spillere lagde ud i hurtigt tempo og
starten af matchen var ganske jævn. Claus Elken doblede i første parti efter at have bygget
sig en solid femprime. Frederic som havde en
mand bag primen tog, og var ved at gå gammon. I de to næste partier var det Frederik
der tog initiativ og kom foran 3-2. Der var stadig mere end 'et minut tilbage på begge ure.
Fjerde parti endte ud i et holding game, med
ganske lige ræs, og der skulle rulles en pas
fem ud af bægret fra Claus´ side af for at være

Claus Elken vs
Casper Broberg Andersen
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Fakta 1: Rundt om Elken
Claus Elken er 33 år. Han begyndte at spille backgammon i 1999 på Yahoo Games, hvor
han spillede en masse hygge-backgammon. Siden 2008 har han været medlem af Københavns Backgammon Klub. I juni 2011 var han månedens profil på www.ibackgammon.dk. I
DBgF regi er det blevet til 14 resultater, hvor de største er sejren i Nordic Open 2009 samt
det netop vundne verdensmesterskab i lyn-backgammon.
Claus Elken bor i Stockholm med den svenske kæreste Emma Axling, der også spiller backgammon. Han arbejder hos Mekonomen Direkt, hvor han tager hånd om de danske kunder,
der ønsker service eller reparation på deres bil.

godt inde i partiet. Den kom også og der blev
instinktivt doblet efterfølgende, som Frederic
valgte at tage. Elken kom dog aldrig i fare på
noget tidspunkt i ræset og kunne let tage en
føring på 4-3, crawford.
I det sidste parti cementerede Claus Elken
sejren ved at rulle jokerslag på samlebånd og
kunne nemt drible brikkerne hjem til slutstillingen 5-3.
VIGTIGST AT VÆRE HELDIG
Elken har sin egen teori om, hvad det kræver at
være god til lyn-backgammon:
"Du skal være hurtig til at ryste bægeret og
i samme bevægelse kaste terningerne ud af
bægeret, så de lander hurtigt og præcist på
brættet, og gerne med de antal øjne, som
bedst kan maksimere dine vinderchancer", siger han og fortsætter:
"Det er også en fordel at tænke hurtigt og spille sofistikeret, specielt hvis modstanderen er
presset på tid. Men jeg tror det vigtigste er, at
man er heldig".
Claus Elken var som bekendt ikke den eneste
dansker, der leverede en flot præstation til verdensmesterskabet. Nevzat Dogan fra Horsens
blev den 6. danske verdensmester, og Lars
Trabolt fra Århus, der vandt VM i 2008, vandt
1. cons.
SEKS NEDERLAG PÅ STRIBE
I perioden 19. januar 2012 – 4. februar 2012
tabte Claus Elken hele seks 17-pointere i træk
(blandt andet til Nemesis-spilleren Thomas
Kokholm, der er regerende danmarksmester
i lyn-backgammon), hvilket er negativ rekord.
Ifølge den nykårede lyn-verdensmester var
det dog ikke derfor, han flyttede til Stockholm:
"Njaaa, Nej jeg tænkte at jeg måske kunne lære
noget af de skrappe svenskere, som jo vinder
alle vores danmarksmesterskaber! Og som en
bonus kunne jeg samtidig være hos min svenske kæreste hver dag og ikke skulle tænke på
at pendle frem og tilbage mellem Danmark og
Sverige hver weekend", siger han.
Selv om han bor i Stockholm har Claus Elken
planer om at komme til Danmark i forbindelse
med DM, Nordic Open, nogle holdkampe og
måske også 2. Bussen Open.

Fakta 2: Ånder
Claus Elkens onde ånd er holdkammeraten Peter Bosse, som han har en statistik på 6-11
mod. Elken forklarer: ”Jeg startede med at have et godt tag på bosse (5-0). Men siden da
er han blevet min holdkammerat, og vi ved jo alle hvor hårdt hammeren slår når tingene ikke
går hans vej, så kald det bare en slags sympati-nederlag:)”.
Til gengæld har Elken et godt tag på Tia Nielsen, som han har slået 9 gange i 9 forsøg. Elken
forklarer: ” Stik hende en fadbamse eller to inden kampstart, så kan det ikke gå galt… Nej
jeg har været heldig de første fire-fem gange vi har spillet og derefter har jeg nok bare haft
det psykiske overtag, hvilket har været til fordel for mig og til et stort irritationsmoment for
Tia.”
Fakta 3: Backgammonambitioner
Claus Elken regner med at blive GM (granmaster), når han efter planen vinder den individuelle DM i 2012, og samtidig får den sidste tmp-norm, der opnås ved 1200 tmp over 12XX
i rating. Derudover har en planer om at vinde både VM og VM i lyn-backgammon i 2013.
Fakta 4: Elkens bedste dansker
Ifølge Claus Elken er Mama Boys-spilleren Michael ”Mik” Larsen den bedste danske backgammonspiller. Elken uddyber: ”Der er jo rigtig mange gode spillere i Danmark, men hvis jeg
skal vælge én ud af de aktive spillere der er i forbundet i dag, så er det Michael MIK Larsen.
Han har altid været min favorit. Hans tilgang til spillet. Han spiller ofte på sin intuition og ikke
altid efter "bottens" retningslinjer. Samtidig er han en yderst sympatisk person, som i min
optik en god bag spiller også skal indeholde.”
Fakta 5: Danske verdensmestre i backgammon (ikke lyn)
2012 Nevzat Dogan
2010 Lars Christian Benton (Buster)
2008 Lars Trabolt
2004 Peter Hallberg
2002 Mads Andersen
1993 Peter Jes Thomsen

Fra venstre Lars Trabolt, Nevzat Dogan
og Claus Elken
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Tema: VM i Monte Carlo

Verdensmesterskabet
i Monaco 2012
Her skildringen om at debutere ved verdensmesterskabet.
Tekst Kristian Ernst

på hjemturen - varighed 5 timer!!
Mit kendskab til selve turneringen var på forhånd begrænset til småhistorier fra tidligere
deltagere samt den officielle hjemmeside,
hvoraf det fremgik at der skulle være proper
dresscode. Så kufferten var tilnærmelsesvis
vakuumpakket, med udsalgs herreekvipering.

D

a min tidligere holdkammerat Casper Broberg Andersen ringede til mig
en sen maj aften, og råbte han havde
vundet en rejse til Monaco med alt betalt inkl.
Champ- entry, tog det ikke mange cigaretters
tid før jeg selv øjnede en undskyldning for at
tage med.
Jeg søgte herefter på debatten alt vedrørende
VM. Jeg fandt frem til et ”danskerhotel” Palais
Joséphine. Vi skyndte os at booke, da der blot
var 3 disponible værelses/lejligheder. På internettet lignede det bestemt et lille hyggeligt
sted, med alskens fine faciliteter, såsom uundværlig hårtørrer, strygebrædt mm.
Overraskelsen var derfor markant, da vi ved
ankomsten gik rundt for at inspicere Joséphine.
7 etager og myriader af små gange med tilhørende værelser, samt en badepøl på taget.
Wooow!
Vi fik booket økonomisk gunstige flybilletter
2000 kr. t/r.
Senere konstaterede vi årsagen til de lukrative
billetter var en mindre mellemlanding i Østrig

Fyrstedømmet Monaco (Monte Carlo) er blot
1,95 kvadratkilometer stort, så alt er heldigvis
indenfor overskuelig rækkevidde. Vi kom derned dagen før, så vi lige kunne afsøge vores
midlertidige territorium.
Dagen oprandt og vi slentrede standsmæssigt
ned for at melde vores ankomst. Turneringspersonalet var heldigvis velkendt idet de fleste
var gengangere fra Nordic Open inkl. tre danskere; Grønbech, Mik og Fulle. Nu kunne vi
være sikre på at turneringen ville forløbe organiseret.
Grønbech beroligede os med at dresscoden
ikke var så bogstavelig- Rart at erfare, da tanken om at få svedt en unavngiven legemsdel
samt ørerne af, bestemt ikke virkede fordrende
i de 30 graders varme.
Så hellere solide udjokkede sandaler og kortere ældre benklæder af ubestemmelig herkomst.
I alt var ca. 150 spillere mødt op til turneringen,
hvor 28 stillede i intermediate og blot 14 deltog
i begynderrækken.
Desværre blev 2012 det år med færrest deltagende danskere; Lars Trabolt, Claus Elken,
Tage Mellgren, Nevzat Dogan, Lise Nielsen,
Carsten Simonsen, Majken Johansen samt Casper B. Andersen stillede alle til start i championship.
Kaj D. Nielsen og jeg i intermediate.
De første par runder var alt andet end prangende set med danske øjne. Trabolt, Dogan
og Mellgren var de eneste overlevende i main,
specielt Mellgren så stærk ud og tromlede sine
modstandere over. Majken led den lidet flatterende tort at føre 16-6 mod den senere kvartfinalist russeren Erokhin, der bemærkelsesværdigt sad og noterede alle sine kampe undervejs
i sin lille notesbog.
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Som dagene skred frem tydede alt på at dette
ville blive et rædselsår for os rød/hvide.
Dogan var stadig med i main. Trabolt og Simonsen i 1. cons. Mellgren foresatte sit vendetta i 2. cons.
På finaledagen så det imidlertid lysere ud Dogan havde spillet sig i finalen, ved at besejre
franskmanden Serrero, hvis datter Scarlett et
velkendt ansigt, bl.a. for sit engagement som
staff ved Nordic Open de senere år.
Trabolt i 1. cons finalen samt Elken var i speedgammon finalen.
Vi andre fandt det mere ”interessant” at deltage i last chance. Mest nævneværdigt blev
at Majken og Elken stødte sammen i 2. runde, hvor Majken trak det længste strå mod en
storsmilende Elken som netop havde vundet
verdensmesterskabet i speedgammon. Majken
tabte desværre næste runde mod den senere
vinder og verdensmester 2009 navnkundige
”Mochy” fra Japan.
Trabolt er ved at indføre den tradition, at han
skal på podiet hver gang. I 1. cons finalen besejrede han italieneren Lo Surdo.
Allerede før finalen havde ”Trabi” nøgternt konstateret at det ville blive en overskudsforretning
hvis han vandt. Han var indlogeret i den anden
ende af Monaco, hvilket betød daglige traveture i 30 graders varme på de stejle gader og
stræder, dette medførte en del ubekvemme
vabler. Så man kan rolig sige at sejren var et
godt plaster på såret....
”Trabi” har nu vundet VM guld og sølv. Vundet
1. cons og 2. cons....Mon man skal lave et bet
på hvem der vinder last chance næste år? Jeg
tvivler dog på hans ærgerrighed vil stille sig tilfreds med så sekundær en placering.
At Elken er hurtig, snu og dygtig turneringsspiller er vist hævet over enhver tvivl. Verdensmester i speedgammon 2012 kan han nu føje
til sit i forvejen flotte backgammon cv. Der var
128 deltagere i cup turneringen der blev spillet
til 5 points.
(læs mere om Elken andetsteds i magasinet)

>

Claus Elken i dyst mod
Majken Johansen

Nevzat Dogan var på forhånd den eneste danske spiller jeg ikke rigtigt kendte. Dogan der til
dagligt driver Brasseriet i Herning, begrænser
hans backgammon aktiviteter til primært VM og
Nordic Open af tidsmæssige årsager. Helt fri
kunne han dog ikke holde i Monaco idet hans
telefon ofte kimede mellem kampene, med intetanende sulte stamkunder der ville bestille
noget mad hos det ferielukkede Brasseri.
Som bekendt var Dogan fra start godt kørende, så det var med stor spænding at se hvordan semifinalen mod den erfarne franskmand
Serrero ville forløbe. Her var der ingen slinger i
valsen da Dogan vandt 23-9.
Finalen skulle stå mod den stærke japaner ”Michi”. Før start bedyrede Dogan at han havde
sovet og spist godt, han var forbavsende rolig
og virkede uden nerver.
Det blev en gyser af rang. Det tjener intet formål at dissekere kampen nærmere her. Den
skal simpelthen ses (ligger mig bekendt på
Ibackgammon.dk), men spændingen varede
ved til sidste brik - Dogan vandt 25-21. ”Michi”
virkede efterfølgende lettere detroniseret da,
Dogan ved stillingen bagud 21-17 vinder en 4
cube efter et sindsoprivende parti hvor Dogan
skulle slå en etter for ikke at tabe matchen.

Nevzat Dogan viftede gladelig
sit trofæ under takketalen

fortalte at han uddelte 50 euro sedler til dem.
Champagnepropperne sprang og Dogan med
tyrkiske aner, blev naturligvis fejret på behørigt
vis af danskerne samt den sympatiske tyrkiske
klub Ottoman som havde en mindre sponsoreret delegation dernede.
VM vil altid være noget specielt, men der er
altid plads til forbedring. Jeg ville ønske deres
hjemmeside byggede på lidt mere konkret information for os debutanter. Når folk betaler
ca. 7500 kr. for at deltage, må det da være rart
at vide hvor mange points der så spilles til osv.
For os almindelig dødelige ville det være mere
attraktivt såfremt der var jackpots billigere end
375 kr.
Kontrasterne fandtes da også. Fairmont hotel
hvor turneringen foregik, er luksus i international klasse. Alene antallet af specialbyggede
sportsvogne ude foran, overgår nok antallet af
svenske afholdsfolk i Helsingør! Derfor underligt at spille på ældre plastik spil, med bægre
hvor indfyldningen i ny og næ falder ud!

Da kampen netop var slut, tændte Dogan sin
telefon som ringede i samme øjeblik. Det var
en stamkunde der ville bestille to sandwicher
med ekstra ost!! Dogan forklarede pænt og roligt at der var ferielukket....til stor moro for de
omkringstående.
Nu manglede kun præmieoverrækkelsen, hvor
der blev serveret øl, vin og lettere anretning.
Dogan viftede gladelig sit nyerhvervede trofæ
under takketalen, desværre skulle fotograferne
være hurtige da glastrofæet 5 minutter efter var
gået i stykker under fremvisning. Dette satte
heldigvis ikke skår i Dogans forståelige glæde.
Dogan var naturligvis dagens helt store helt,
ikke mindst hos de yngste der kom løbende og

Indgangen til Fairmont Hotel var i høj grad domineret af
specialbyggede sportsvogne.

Der var naturligvis også side events. Som kuriosum kan nævnes junior- verdensmesterskabet, for dem der havde medbragt børn, der var
6 deltagende.

sagtens var den mest populære og afslappede event. 3 mands hold til 5 points, og gratis
deltagelse.
Dette kunne sagtens overføres til Nordic Open
såfremt en sponsor ville bidrage. Endvidere
kunne konceptet videreudvikles til at deltagerne skulle være fra forskellige lande (så vidt
muligt) og fra 3 forskellige seednings lag, med
uvilkårlig lodtrækning.
Dette er blot en strøtanke, men dog en socialgeografisk måde at promovere backgammon.
På Fairmont er naturligvis et casino som man
skal forbi når man går ud. Her kan det ikke
undgås at få ”Oscar” uddelingsassociationer
når man ser de mange velformede/klædte gudbenådede kønne kvinder, som huserede rundt.
Ja hvem skulle tro at disse liberale modeltyper
er i besiddelse af tilsyneladende stor passion til
gambling, og andres sportsvogne!
Faktum må være at Monaco er det sted i verden hvor der er størst mængde af sportsvogne
og silikoneimplantater, målt ud fra antallet af
indbyggere.
Jeg erfarede at mine modstandere i intermediate, ikke på vilkår ville benytte mine medbragte
sort/hvide præcisionsterninger. Da jeg senere
spillede mod champspillere i jackpots var der
ingen problemer.
Værre var nok den herre i championship som
nægtede at spille med modstanderens nummererede præcisionsterninger, idet pågældende
ikke var i besiddelse af en kvittering på dem!
Flere af mine modspillere var ved at falde ned
af stolene af forbløffelse da jeg efter kampene
gav hånd og sagde tak for spil. Kun japanerne
og skandinaverne virkede vant til denne logiske
form for etikette.
Man følte sig faktisk meget hurtigt ”hjemme” i
Monaco, ikke mindst pga. af Kaj og Lise som
er omvandrende leksika udi praktiske forhold
og interessante anekdoter.
>
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Fra venstre Lars Trabolt,
Nevzat Dogan og Claus Elken

Det som startede som et dansk mareridt endte som triumf takket være VERDENSMESTER 2012: NEVZAT DOGAN

igen!
Så kører Bussen igen!

Skynd dig at reservere plads!
Lørdag den 22. september 2012
River Club
Retortvej 45, 2500 Valby

2. Busse

n Open

Det er en holdturnering, hvor holdene består af
tre spillere.
Entry: 600 kr/hold
Registrering: 150 kr./hold.
Senregistrering: 300 kr./hold

senest registrering den 17.9.12. for at slippe for senregistrering

f
a
r
e
r
i
s
l
s
e
a
d
M si
Læs mere om turneringen her: http://www.dbgf.dk/Debat/showﬂat.php?Cat=&Board=INV&Number=186583
Eller ﬁnd os på Facebook under begivenheden 2. Bussen Open

INVITATION TIL DM DOUBLES 2012
Schou/Bredahl & DBgF arrangerer i samarbejde med River Club én af
de gode klassikere i dansk backgammon: DM Doubles
DM DOUBLES 2012
29. + 30. september
Spillested
River Club, Retortvej 45, 2500 Valby
Indskud
Doublerække: 400 kr./par + registrering 100 kr./par (v/forregistrering)
Betalingsmuligheder
a) 500 kroner senest 25. september til Alm. Brand Bank reg-nr. 7681, konto-nr. 0000958876
b) 550 kroner 29.september (hvis max antal par ikke er opnået via forhåndsregistrering)
Af pladshensyn er der et maks. på 50 par (de første 50 reg. indbetalinger udgør DM-feltet).
Medlemskab af DBgF er obligatorisk – det er en DM-titel der spilles om. Er en deltager klubløs,
koster det 50 kroner i licens.
Program
Lørdag, d. 29/9
10:00 – 10:45 Registrering (alle skal registrere deres ankomst)
11:15 Start 1. runde
Hængepartier klares efter 6. runde
Søndag, d. 30/9
10:30 Start 7. runde
20:00 Præmieoverrækkelse
Turneringsformat
Turneringen afholdes efter Monrad-systemet.
Alle par er garanteret 10 kampe til 9 point (ca. 1½ time pr. runde).
Ur-præference
Ja (medbring ur).
Turnerings-informationer
• Ur-præference er gældende, dvs hvis den ene spiller vil spille med ur (og har ur)
• Turneringslederne kan til enhver tid uden begrundelse sætte ur på en spiller
• I tilfælde af pointlighed afgøres placering efter korrektion og pengene deles mellem
parrene – uagtet korrektion
• Præmiedeltagere deltager ikke i spurtpræmien (=10%)
Med ønsket om et solidt fremmøde og en god turnering
Karsten Bredahl & Michael Schou.
Mere info, klik her.
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Tema: Holdturneringen

Hvem har viljen
til sejr?
Holdprognose for elitedivisionen.
Tekst Hans Kr. Mathiesen

S

ommeren er ved at gå på hæld og
nu kan vi begynde at stille alle de sjove
spørgsmål om hvem, der klarer sig godt
og mindre godt i de forskellige divisioner i holdturneringen. Hvem bliver topscorer? Hvilket hold
vinder divisionen? Hvem har trænet sommeren
igennem? Hvem har spillet sommerturneringer?
Hvem kan fortælle alle historierne fra Sommer
Cuppen, Anti Ludo Cuppen og VM? Hvilke hold
stiller op socialt, og hvilke hold stiller i stærkeste
opstilling? Svarerne kommer snigende gennem
vinter månederne. Men glæden over at se hinanden igen – både medspillere og modspillere
– plejer at være der fra kampstart. Hvad har det
så af betydning for, hvem der vinder og taber?
Personligt lærte jeg selv sidste år gennem mine
19 holdturneringskampe, at viljen til at vinde og
aldrig give op havde stor betydning for mine
kampe. Grunden til, at jeg nævner dette her, er
følgende: Backgammonspillere har de sidste par
år udviklet sig til, enten at studere spillet meget
nærgående eller bare hygge sig med spillet. Mit
fokus ændrede sig lidt før sidste års holdturnering, hvor jeg droppede at notere kampe, men
gik mere op i, hvordan mit fokus kunne være på
at vinde mine kampe frem for at spille godt eller
bedst. Det betød, at jeg koncentrerede mig om
at vinde kampene frem for at spille bedste spil.
Det var vigtigt for mig at vinde kampe, da jeg på
forhånd vidste, at jeg skulle spille stort set alle

kampe. Derfor var der ikke råd til at falde af i
holdkampene. Lysten og viljen til sejr var større
end frygten for at tabe.
Med dette in mente er jeg blevet spurgt om at
skrive en prognose forud for holdturneringen
2012 / 2013. Jeg har derfor kigget på, hvem
der kunne tænkes at spille for de forskellige hold
samt regnet lidt på deres rating. Herudover betyder holdånd og motivation også en del for at
finde frem til hvem, der har viljen til at vinde holdturneringen i marts 2013.
Sidste års holdturnering sendte et par profiler ud i mørket fra elitedivisionen for en stund.
Med nedrykkerne Rulle Marie, Svendborg og
Pokernyhederne mistede divisionen en tidligere
danmarksmester Peter Friis Jensen, tidligere
mixed-doubles danmarksmestrene Lise og Kaj
Nielsen, et par ex-formænd og verdensstjernen
Sander Lylloff. Nyankomne Roskilde, Horsens
og nystiftede Valby Backgammon Klub har nu
muligheden for at vise deres værd i dette års
elitedivision.
Derfor har jeg gennemgået de 12 hold for at finde ud af, hvilke hold har været aktive på transfermarkedet, og hvilke hold har været aktive i planlægning og træning frem til næste sæson. Der
kan sagtens dukke et par jokere op, men mine
bud her kommer nok til at passe med, hvilke spil-

lere, der spiller de fleste af de 12 holds individuelle 88 kampe. Det ny indførte licenssystem kan
dog måske være med til, at der er et par hold,
som lige pludselig sender nogle udenlandske
stjerner i ringen.
Jeg fandt frem til 83 spillere, som er mit bud på,
hvem der skal afgøre den kommende holdturnering. De havde et samlet gennemsnit på 1164
i rating i starten af august 2012. Der er ingen
spillere over 1300 i rating ej heller nogen under
1000 i rating. For tiden har top 40 i Danmark
over 1200 i rating, hvoraf de 31 spiller for et elitedivisions hold, mens der ligger 35 spillere med
1100 til 1200 i rating. De sidste 17 spillere har
mellem 1000 og 1100 i rating. Et ganske pænt
niveau, selvom nogen sikkert ville argumentere
for, at der kunne støves et par profiler op her
og der.
Analysen af holdene indeholder derfor de spillere, som jeg tror, kommer til at spille kampe i løbet
af turneringen. Første kolonne efter holdnavnet
er et samlet holdgennemsnit, mens anden kolonne er et gennemsnit for de fire højeste ratet
spillere på holdet Top 4. I tredje og fjerde kolonne er disse gennemsnits placeringer i forhold til
hinanden. I femte kolonne er angivet, hvad jeg
tror, er holdets mål. Holdene er angivet med en
placering holdet kunne slutte med, når holdturneringen slutter i marts 2013. Intet er givet og
meget kan ændre sig.

TABEL OVER HOLDENE

ALLE

TOP4

ALLE

TOP4

MÅL

01 Temple

1208

1235

1

3

top 3

02 Casino Copenh. (M)

1202

1237

2

2

vinde

03 Nemo

1192

1248

3

1

vinde

04 Nemesis

1189

1209

4

5

vinde

05 Lødigt

1183

1225

5

4

vinde

06 BK2007

1171

1202

6

7

top 3

07 Roskilde (O)

1152

1208

8

6

vinde

08 KBgK

1155

1177

7

9

top 3

09 Horsens (O)

1146

1196

9

8

vinde

10 Soirée Dansante

1141

1176

10

10

vinde

11 Klaps

1119

1163

11

11

vinde

12 Valby BgK (O)

1112

1119

12

12

undgå
>
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Bredden er meget forskellig på holdene, hvor
alle hold har mellem 5 og 8 spillere. Der er dog
en klar forskel i holdenes gennemsnit med en
margin på ca. 100 rating points fra nummer 1
til nummer 12. Hele syv hold kan dog stille i
stærkeste opstilling med et rating gennemsnit
på over 1200. Alle hold taler om at vinde guld
eller komme i top 3, mens kaptajnen for det nye
Valby hold Kim Vestergaard taler om at opnå en
midterplacering og dermed undgå en nedrykning med det samme.
Lad os dog tage en rundtur blandt holdene og
se, hvad der er sket af udskiftninger. En temperatur måling af holdene kunne se således ud:
01 TEMPLE
Pia Jeppesen
Thomas Myhr
Jakob Andersen
Thomas Hansen
Klaus Switon
Thomas Kristensen

1273
1230
1218
1217
1210
1097

Lutter stjerner på rad og række. Alle spillere
burde ligge over 1200 i rating hele tiden. Der
er ikke mange topspillere, som ikke har Nordic
Open Landsholdsspilleren Thomas Kristensen
i top 40 i Danmark. Holdets store problem bliver i år bredden, hvor kaptajn Switon har mistet
både danmarksmesteren Aron Tendler til Malmø
holdet og Hallur Sævarsson af familiemæssige
årsager. Derudover må det også forventes, at
Danmarks bedste kvindelige spiller Pia Jeppesen deltager i få kampe, da hun har bosat sig et
pænt stykke uden for København. Til gengæld
skal den tidligere danmarksmester Thomas
Hansen og den nuværende Nordic Open vinder
Thomas Myhr viser format. Drengene på holdet
er nødt til at præstere og jeg tror bestemt, at
de kan. Alle drenge på dette hold kan spille til
en lav error rate og bør få kampe nok til at have
chancen for at blive topscorer i elitedivisionen.
Der er ingen svage led på det her hold. Trods
mangel på bredde kunne jeg godt tro på, at
holdet er stærke nok til at vinde guld, selvom
Switon stiller sig tilfreds med en top 3 placering. Holdet burde vise, at de har nok holdånd
og motivation til at vinde holdmesterskabet for
første gang.
02 CASINO COPENHAGEN(M)
Lasse Madsen
1259
Karsten Bredahl
1240
Claes Norreen
1227
Steen Grønbech
1221
Michael Larsen
1217
Casper Brandenborg
1150
Jakob Simonsen
1097
Sidste års mestre er med sikkerhed det hold,
som udviser mest sejrsvilje gennem sæsonen.
Med kampreferater og notering af kampe de
sidste par år stiller de store krav til dem selv
hvert år. De vil gerne være bedre og vinde deres
kampe. Forrige års marginalspillere Norreen og
Brandenborg blev holdets topscorere sidste år,
og de var hovedårsagen til at holdet vandt guld,

selvom profilerne på holdet kun spillede cirka
lige op i resten af kampene. Det kan kun have
forbedret holdets chancer og motiveret hele holdet til at tro, de har den bredeste og stærkeste
trup i hele holdturneringen, uden at der er sket
ændringer på holdet. Alle kan blive topscorer på
dette hold, men jeg kunne forestille mig, at Jakob Simonsen eller Mik Larsen kommer til spille
mange kampe i år. Får de tur i den, så bliver de
også sat på holdet hver gang. Holdet vil gerne
vinde hvert år og jeg kunne forestille mig, at holdet bliver skuffet, hvis de slutter udenfor top 3.
03 NEMO
Mads Andersen
Thomas Jespersen
Søren Andersen
Morten Lassen
Katja Spillum
Henrik Bang
Pernille Rosendal
Jens Lauridsen

1289
1248
1241
1212
1194
1173
1097
1078

De sidste to år har kastet guld og sølv på holdet
fra Nemoland på Christiania. Derudover har holdet heller aldrig været ude af holdturneringens
elitedivision. Meget imponerende! Men jeg tror
desværre ikke så meget på Nemo i dette års turnering. Både den tidligere verdensmester Mads
Andersen og verdens måske bedste kvindelige
backgammon spiller Katja Spillum er flyttet fra
byen. I stedet for har kaptajn Bang fået sommer
turneringernes varmeste navn i stalden. Søren
Andersen har tilført holdet noget spillelyst og
vindermentalitet. Han har vundet over 2/3 af
sine 17-pointer denne sommer og spillet en
masse andre kampe. Desuden har Nemo hentet
den tidligere kvindelige mix-danmarksmester og
konkurrence mennesket Pernille Rosendal, som
nu skal bevise, at prædikatet – som en af de
bedste danske kvindelige backgammonspiller –
også kan stå distancen i elitedivisionen blandt
nogle af landets stærkeste spillere. Det er ultra
vigtigt, at disse to spillere kommer godt i gang.
Nemo kan dog vise sig at blive det hold, som
kan få mest ud af det nye licenssystem. Med
deres store bekendtskabskreds blandt internationale spillere af både dansk og udenlandsk
herkomst kan de lige pludselig hente 3-5 verdensklassespillere ind på holdet og spille et par
kampe. Et sikkert bud på holdets topscorer er
dog altid Nordic Open 2007 vinderen Thomas
Jespersen, som spiller og vinder mange kampe,
så han hvert år er fast inventar blandt elitedivisionens top 10 topscorere. Med de mange
mulige udskiftninger er jeg spændt på at se,
hvordan kulturen på holdet bliver fremover, for
det påvirker deres motivation og sejrsvilje.
04 NEMESIS
Taus Bøytler
Andreas Christian Olsen
Mark Larsen
Andreas Becher
Thomas Kokholm
Thorbjørn Schiønning

1224
1209
1206
1197
1168
1128

De tidligere pokalmestre vil helt sikkert også
Indholdsside

gerne løfte pokalen med de store ører, som vinder af holdturneringen. Tidligere verdensmester
Peter Hallberg har meldt ud, at han nok står
over i år, men resten af flokken er en samling
stærke spillere, som alle kunne blive topscorere
i divisionen. Mit bud går på Taus Bøytler eller
forhenværende danmarksmester ACO, som
sikkert spiller mange kampe og lige virker, som
om de har en snert af lidt mere sejrsvilje end de
andre på holdet. Prioriteringer som arbejde og
familieliv har dog fået større og større betydning
de sidste par år, og de prioriteringer vil i fremtiden ligesom alle andre hold nok overstige spillelysten. Det kan blive et problem! Holdånden og
motivationen virker stadig intakt hos de stærke
drenge fra den indre by. Jeg kunne forestille
mig, at holdet ender lige omkring eller udenfor
medalje rækkerne.
05 LØDIGT
Tue Rex
Rasmus Hansen
Hans Kristian Mathiesen
Reza Jamali
Peter Friberg
Asger Kjeldsen
Peter Lego
Morten Jacobsen

1285
1216
1212
1186
1175
1166
1135
1092

Sidste år startede holdet som lyn og torden, og
efter halvdelen af holdkampene var spillet lå Lødigt i spidsen af turneringen med +6 i score.
En grufuld november måned satte en stopper
for drømmene om guldet til de gamle sassan
drenge. Undertegnede hev de individuelle sejre
i land, ligesom det er at se kvinder gå amok i et
skoudsalg i Magasin. Det var ikke nødvendigt
eller retfærdigt, men sejren endte alligevel i mine
hænder til sidst. Viljen til at sejre virkede ikke
lige så stor på resten af holdet og prioriteringer
som familieliv får efterhånden mere indflydelse
på holdet. Til trods for dette mente flere af holdets spillere, at en intern træningsturnering var
vejen frem. Derfor har alle otte spillere deltaget
i en round-robin, hvor alle spiller mod alle. Her
mod slutningen af træningsturneringen ser det
ud til, at vinderen bliver Peter Lego eller Morten
Jacobsen, som spøjst nok var de spillere, som
klarede sig svagest i sidste års holdturnering.
Jeg tror og håber, at der er noget motivation på
vej tilbage, så holdet igen kan finde vej til medaljerne efter nogle år uden podieplads. Holdets
kampe er dog fastsat efter, hvem der har tid til
at spille og ikke, hvem der vinder. Så det ligner,
at Mathiesen eller holdets konge Tue Rex bliver
topscorer, da de spiller flest kampe.
06 BK2007
Marc Olsen
Thomas Holm
Kristoffer Stampe
Niels Bergendorff
Tommy Kean
Poul Lindberg
Steen Vester

1219
1206
1199
1183
1172
1163
1056

Fem år har det taget skribenten Marc Olsen fra
at samle en flok nybegyndere og stærke spillere
Gammon 119
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i en ny klub til at klubbens bedste hold velfortjent vandt bronze i sidste sæson. Backgammon forfatteren er uden tvivl holdets stjerne og
blev også sidste år holdets topscorer i jagten
på medaljer. Marginalspillerne bliver nok den
tidligere viceverdensmester Thomas Holm og
pokerspilleren Steen Vester. Men de andre fem
spillere er allerede stærke spillere, der med lidt
held i sprøjten sagtens kan overraske og sende
guldet hjem til ”Barcelona” cafeen. Jeg har lidt
det her hold som en dark horse i kapløbet, og
de skal nok vise i år igen, at øvelse gør mester.
Det betaler sig at forbedre sit spil. Det ses ved,
at både Marc Olsen og Kristoffer Stampe har
vist god form i Anti Ludo Cuppen. Derfor tror
jeg også, at disse to har chancen for at blive
holdets topscorer.

eller Mads Peter Andersen, som har vist fine
takter i Anti Ludo Cuppen. De to kommer nok
til at spille mange kampe. Klubbens formand
Christian Skjæran vil være tilfreds med en top 3
placering, men jeg er sikker på, at holdet gerne
vil vinde og gå efter guldet. Jeg tror dog, at det
bliver til endnu en midterplacering.

07 ROSKILDE(O)
Brian Pedersen
Martin Kruse Olsen
Klaus Rydeng
Robin Neumann
Jacob Markussen
Thomas Fuglheim
Flemming Sørensen

Det jyske hold Horsens er tilbage i eliten, hvor
de vandt 1. division sidste år. I forhold til sidst
de var i eliten, er holdet blevet en smule bredere, hvilket ses ved hele seks spillere befinder
sig i og omkring top 100 i Danmark. Holdet har
i år fået tilført den tidligere danmarksmester ved
Inge Christoffersen. Jeg tror dog mere på, at
det bliver den altid stabile og sidste års topscorer i 1. division Michael Nielsen, som holdet skal
sætte deres lid til. En mand uden store armbevægelser, der med sit stille sind imponerer
enhver, der lægger mærke til ham. Få spillere
opdager det bare, før det er for sent. Landets
stærkeste vesthold kunne godt overraske ved at
vinde guld og følge op på tidligere tiders jyske
storholds mesterskaber, som vi husker i form af
Tøserne, Århus og Kolding. Men jeg tror ikke
helt på motivationen og viljen til sejr, når der
både er prioriteter på hjemmefronten for flere
spillere, og de lange køreture som det kan blive
til Sjælland, hvor en del af holdets kampe nok
vil ligge. Kaptajn Mohr melder holdets mål som
værende at gå efter guldet.

1253
1219
1204
1154
1132
1076
1029

Dette tidligere mesterhold er tilbage i eliten. Et
sted, jeg egentlig synes, at de hører hjemme.
For en gangs skyld ser det i år ud til, at de har
fået lidt bredde på holdet. Roskilde har det sidste års tid fået slået en torsdagsturnering op
uden for holdsæsonen. Det ser ud til at belønne
sig nu, for det har betydet, at holdet får gang i
to spændende spillere. Det nye håb Flemming
Sørensen skal prøve kræfter med eliten, og så
glæder jeg mig især til at se den gamle ræv Jacob Markussen på banen. En mand, jeg sidst så
ryge ud i kvarten til DM i 2004. Her vil vi komme til at se den gamle skole kæmpe mod alle
de nye "botspillere" i eliten. Samlet set tror jeg
dog, at holdets stabilitet igen skal findes i de to
stærke kort den tidligere danmarksmester Brian
Pedersen og sidste års 1. divisions topscorer
Martin Kruse Olsen. Holdet kunne godt ende
i toppen af ligaen, men jeg tror dog kun på en
midterplacering.
08 KBGK
Claus Elken
Peter Bosse
Frans Munk Rediin
Allan Westermann
Mads Peter Andersen
Mikkel Gaba

1221
1205
1159
1124
1121
1100

Siden 2005 har Københavns Backgammon
Klub talentudviklet i en grad, der nu belønner
sig i holdets anden sæson i elitedivision. Københavnernes største stjerne Nordic Open
2009 vinderen Claus Elken er ligesom et par af
de andre største stjerner i elitedivisionen flyttet
ud af byen, så han får nok ikke sat sit aftryk på
samme måde, som man ellers kunne forvente. I
stedet for er den tidligere danmarksmester og
1. holds spiller Allan Westermann tilbage på
holdet, så holdet kan få lidt bredde. Mit bud på
en topscorer må blive holdkaptajn Peter Bosse
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09 HORSENS(O)
Rolf Nielsen
Inge Christoffersen
Johnny Pedersen
Brian Olesen
Michael Nielsen
Jørgen Mohr Poulsen
Sabrina Milling
Brian Viholt

10 SOIRÉE DANSANTE
Freddie Noer
Søren T. Larsen
Michael Weile
Henrik Løber
Per Strandvig Sørensen
Michael Hansen
Marianne Petersen

1216
1206
1181
1179
1147
1147
1052
1041

1214
1175
1157
1156
1135
1102
1046

Det tidligere mesterhold har måske lært lektien
fra sidste års bundskraber sæson, hvor holdet
først til allersidst reddede sig en ny sæson i elitedivision efter at have ligget sidst det meste af
kapløbet. Kaptajn Weile melder op, i år spiller
holdet ikke socialt men for at vinde. Det vil sige,
at der ikke er råd til, at Løber og Hansen falder
af, så må de i en tur på bænken. Det undrer mig
også, at holdets rating gennemsnit ligger så lavt
i forhold til resten af divisionen. Men de selvsamme herrer ligger nok også 100 rating points
for lavt. Holdets og efterhånden Elitedivisionens
ubetinget største stjerne er Freddie Noer, som
gennem de sidste to år har vist skræmmende
error rates og vilje til at blive bedre. Sammen
med den tidligere Nordic Open vinder Søren
T. Larsen vil Freddie nok præge dette hold, og
Indholdsside

med Kaptajn Weiles nye udtagelsesplan tror jeg
på, at dette hold kunne være en dark horse til
at vinde guldet. De bringer hvert fald hvert fald
noget motivation og viljestyrke med til holdkampene.
11 KLAPS
Jes Bondo
Lars Klammer
Niels Haarbo
Asger Kring
Benjamin Lund
Steen Søndergaard
Michael Bo Hansen
Frank Brockmann

1216
1193
1139
1102
1096
1092
1077
1033

Veteranholdet Klaps har nok ikke givet deres
larmende high five for sidste gang, men holdets
spillere var nok mere opsatte og stålsatte på at
vinde for 10-15 år siden. Dog melder kaptajn
Kring op, at holdets mål bliver at vinde turneringen. Der er kommet lidt mere bredde i form
af Frank Brockmann. Jeg forestiller mig dog, at
det bliver pokerstjernen Jes Bondo, som skal
trække de fleste sejre i land. Resten af holdet
er bestemt ikke uerfarne spillere, som med tur i
den kan tage sejre fra et hvert andet hold i divisionen. Et hold, som alle andre gerne vil slå, men
de har alligevel formået at være i eliten i mange
år, så de andre hold får en ny chance for at gøre
det næste år. Jeg tror trods alt, at chancen er
ved at løbe tør, da jeg tror Klaps er et af to hold,
som får det rigtig svært i dette års Elitedivision.
Mangel på træning og ingen deltagelse i individuelle turneringer samt prioriteter af andre gøremål udenfor backgammonmiljøet, synes jeg,
indskrænker holdets chancer for at overraske.
Det kunne ligne en nedrykningskandidat.
12 VALBY BGK(O)
Jan Larsen
Kim Vestergaard
Carsten Kruse
Erling Skorstad
Lennart Kurland

1140
1121
1120
1097
1083

Som tidligere nævnt har KBgK’s talentudvikling
betalt sig på 1. holdet, men sidste års 2. hold
er også rykket op i landets øverste division. Det
har betydet en fission fra moderklubben. Bredden på holdet virker ikke stor, men alle holdets
spillere imponerede i 1. division, hvor alle scorede pluspoints. Desuden har Carsten Kruse
vist god styrke i sommerturneringen CL, mens
det også er på tide, at forbundets mest erfarende TMP-spiller Lennart Kurland får sin debut
i eliten. Forbundets næstformand Jan Larsen
viser som regel mere viljestyrke til at vinde sine
kampe end gode error rates. Det skal holdet til
at leve af i denne sæson, for de vil være underdogs på mange af brædderne. Kaptajn Vestergaard har dog sin målsætning klar om at
undgå nedrykning og spille mange uafgjorte
kampe. Hvis holdets spillere ikke slår til, så er
der mulighed for at hente spillere fra 2. holdet i
Valby klubben. Trods dette tror jeg, at holdet går
en hård sæson i møde. Der skal hurtigt smides
noget ydmyghed overbord mod de erfarne elite- >

hold og elitespillere, for holdet har kun 22 holdkampe til at vise berettigelsen i eliten. Jeg tror,
at drengene har en god holdånd, men motivationen kan falde lige så hurtigt, som nederlagene
kan dukke op. Holdet har noget sejrsvilje, men
jeg er ikke sikker på, at spilleniveauet er til stede. Det ligner den anden nedrykningskandidat.
KONKLUSION
Tre hold skal have medaljer, og tre hold skal
ned. Temple og mesterholdet Casino Copenhagen ligner nogle titelaspiranter med BK2007
og Soirée Dansante som dark horses. Nedrykningskandidater kunne være Klaps og Valby
Backgammon Klub. De resterende seks hold
ser jeg som midterhold, som kan overraske
både ved at rykke ned eller få medaljer. Hvert

hold har 22 holdkampe til at bevise deres værd.
Individuelt kunne jeg forestille mig, at Thomas
Jespersen, Marc Olsen, Martin Kruse Olsen,
Michael Nielsen og Freddie Noer kommer til at
præge topscorerlisten. Denne flok kommer nok
til at spille mange kampe, de spiller godt, og så
har de den rette portion af vilje til at sejre.
De sidste 10 års vindere er: Århus, Farum, Kolding, Roskilde, Mama Lustra, Lødigt, Soirée
Dansante, Play 65, Nemo og Casino Copenhagen. Nu har vi en hel vinter til at glæde os
til at spille kampene og få besvaret de spørgsmål, som vi stillede indledningsvis. Nu må holdene vise styrken og motivationen til at hive
guldet hjem. Held og lykke til alle derude i alle
divisioner.

De glade vindere af sidste års Holdturnering, Casino Copenhagen, efter at sejren kom i hus.
Fra venstre Steen Grønbech, Jakob Simonsen, Michael Larsen, Claes Norreen og Karsten Bredahl
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Tema: Holdturneringen

VaBgK – Nyt hold
i eliten
Tekst Tia Nielsen

Ud over holdkaptajn Kim Vestergaard, består
holdet af Erling Skorstad, Carsten Kruse, Jan
Larsen og formand for VaBgK Lennart Kurland.

Holdkaptajn Kim Vestergaard, VaBgK

D

a KBgK sidste sæson fik endnu et hold
i elitedivisionen blev et nyt hold skabt,
nemlig VaBgK.

Holdkaptajnen for 1. holdet hedder Kim Vestergaard, og han fortæller at det hele tiden var holdets mål i sidste sæson at rykke op i eliten, og
dermed blev det farvel til KBgK og velkommen
til den nye klub VaBgK som stiller med 2 hold i
holdturneringen i år.
Kim har spillet backgammon i mange år, og
gjorde med sit skifte fra Ordrup backgammonklub de første skridt mod eliten. De sidste par
år har han haft et mål om at spille i eliten, og han
fortæller at han i KBgK har lært meget.
I forrige sæson var han på KBgK førstehold da
det spillede sig op i eliten, og i sidste var han
med til at gøre det samme med KBgK 2.
Kim føler sig meget heldig over at det er lykkedes, og hele holdet er glade og ser frem til
at skulle spille i elitedivisionen den kommende
sæson.

22
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Frem for alt spiller holdet for overlevelse i eliten
lyder det fra Kim, som mener at en midterplacering vil være tilfredsstillende, men at de selvfølgelig går ind til hver kamp med en forventning
om at vinde.
Der er trods alt 25 % af holdene der rykker ned,
men det bliver ikke os. Vi tror som udgangspunkt på uafgjort el. bedre i hver kamp. Selvom
nogle måske ser os som forhåndsfavoritter til at
rykke ned igen, vil vi gøre vores bedste for at
modbevise dem, lyder det fra Kim.
Kim fortæller at holdet glæder sig, og ser frem
til at få nogle gode kampe mod alle hold. Men
af hold han mest ser frem til at møde, kan fremhæves de regerende danmarksmestre fra Team
Casino Copenhagen og de tidligere klub kammerater fra KBgK.
Til spørgsmålet hvem vil i så helst vinde over,
svarer Kim at det jo må selvfølgelig være de
kommende danmarksmestre. Hvis man kan stå
og se når holdturneringen slutter at man har besejret danmarksmestrene, så kan man bevise at
det er berettiget at man er med i elitedivisionen.
Held og lykke til VaBgK og alle de andre hold,
i en forhåbentlig spændende sæson af holdturneringen.
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Backgammon Open 2012
Fredag
aften
5/10
&
lørdag
6/10
2012

Program fredag 5/10/2012

*

Tid

Aktivitet

1800-1900

Registrering / sen-reg. (alle rækker)*.
Oddset vinder-spil lukker kl. 1915

1900

Lodtrækning: Advanced rækken

1915

Lodtrækning: Championship rækken

1930

Championship, Advanced og Intermediate rækkerne starter

2100

Jackpots (8 mand) startes løbende
op (4 forskellige priskategorier)

Ca. 0030

Dagens runder afviklet I alle rækker.
Oddset vinder-spillet genåbnes

0400

Casino Copenhagen lukker for I dag

Reg. spillere må medbringe 1 gratis gæst (min. 18 år)

Program lørdag 6/10/2012
Tid

Aktivitet

1100-1130

Registrering *

1130

Oddset vinder-spil lukker kl. 1130

1130

Champ. og Advanced main bracket
samt Intermediate genoptages

1130

Championship og Advanced fighters
bracket starter

1200

JackPots starter

1400

Casinoet åbner (kl.1400-0400)

Aftensmad

Kun for forhåndsbetalte: lasagne
med salat for kun 85 kr.

ca. 2330

Præmieoverrækkelse og lodtrækningsgevinster (skal være til stede)

Der kommer 3 gavepakker på
spil når du spiller backgammon
på zezam.dk: Hotel i 2 dage, VIP
middag og gratis adgang til
championship rækken !! Læs
mere på zezam.dk i september.
Turneringen havde i år 2011 over 100 deltagere
Vinder af Championship rækken: Klaus Switon
Vinder af Advanced rækken:
Flemming Sørensen
Vinder af Intermediate rækken: Kim Pedersen

>
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Backgammon Open 2012
Københavns Backgammon Klub og
Casino Copenhagen præsenterer i
samarbejde med Dansk Backgammon
Forbund og Danske Spil:

Casino Copenhagen
Backgammon Open 2012
Deltagelse i alle tre rækker kræver at man har licens hos Dansk Backgammon Forbund - det kan
tegnes på stedet for 50 kr .

Hvad koster det at være med?
Række

Indskud

Reg.

Max rating

Championship
(double elim.)

900,-

100,200,-

Åben for alle
Sen-reg. fra
onsdag 3/10

Advanced
(double elim.)

425,-

75,-

Max 1150

Intermediate
(monrad)

150,-

50,-

Max 1050

JackPots
(8 mand)

25,- 50,100,-200,-

10%

25,- kun for
max 1050

Du kan spille Oddset på
Championship rækken:
vinderspil samt top-4 !!
Skal dit navn stå i det
trykte Oddset program?
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Forhåndsregistrering kan foretages torsdag
aftener i Københavns Backgammon Klubs lokaler
(Mellemtoftevej 11, 2500 Valby) eller på klubbens konto
i FinansNetBanken: reg. nr. 6610 konto 0001481809.
Pengene skal være modtaget 28/9/2011. Husk at skrive
navn i indbetalingens tekst. Betaling kan også foretages kontant på spilledagen, men det koster så 200 kr.
ekstra i sen-registrering. Max antal deltagere er 64
spillere i hhv. Championship og Advanced rækkerne.
Indgang er igennem kasinoet og derfor er mindste alder 18 år (du skal medbringe billedlegitimation og gult
syge-sikringskort mhp. registrering). Casinoet tillader
ikke sportstøj som påklædning.
Parkering for max 25 kr. hvis du ikke bruger kreditkort
ved indkørsel og husker at medbringe billetten til kasinoets reception. Mad- og drikkevarer må ikke medbringes og fører til bortvisning.
Ved over 32 deltagere i hver af de tre rækker er der til
vinderen en gratis plads i deltagelse i den tilsvarende
række til Nordic Open (påsken 2013).
Championship rækken:
Advanced rækken:
Intermediate rækken:

værdi 6.000 kr
værdi 2.100 kr
værdi 500 kr

Turneringen vil i de to øverste rækker benytte formatet
Double Elimination som betyder at man kan tabe en kamp
og stadig være med i ”fighters bracket”. Efter sit andet nederlag er man ude af turneringen.
Forhåndstilmeldte deltagere, turneringsregler, forventede
kamplængder, yderligere tiltag, sponsorpræmier mv. vil
løbende blive meldt op på www.kbgk.dk/CCBO12 og på
Dansk Backgammon Forbunds debatforum.
Spørgsmål kan rettes til KBgK formand Christian Skjæran
på info@kbgk.dk eller mobil tlf. 2556 8699 .
Lasagne med salat for kun 85 kr. (lørdag aften)
Kan kun forudbestilles sammen med forhåndsregistrering! Skal du spille Championship og vil spise lasagne
lørdag skal du således indbetale 1.085,- hvis du har
DBgF licens. Har du ikke DBgF licens er prisen 1.135,-
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Pokalkometen
fra Solrød

Også i 2012 var pokalturneringen fuld af overraskelser. Mogens Løber fra Solrød ABC
viste sig som turneringens store overraskelse.
Tekst Taus Bøytler

D

et lå bestemt ikke i kortene, at Solrød ABC skulle vinde 2012-udgaven af
pokalturneringen. Blandt de 51 deltagende hold, var Solrød blot seedet 30, og selv
hvis opgøret i første runde mod Hit and Run I
(seedet 35) blev vundet, ville de tidligere danmarksmestre fra Roskilde BgK (seedet 3) vente
i anden runde. Når man samtidig tænker på, at
Solrød før dette års turnering aldrig tidligere
havde kvalificeret sig til finalestævnet, lignede
den samlede sejr et eventyrland, der ikke var
Solrød forundt.
KRONISK UNDERDOG
Mogens Løber ville det dog anderledes. Med
en vanvittig sejrsstime førte han nærmest ene
mand Solrød-holdet frem til finalen, hvor Mama
Boys II blev besejret. Som eneste spiller på
Solrød-holdet spillede Mogens Løber samtlige
12 kampe (to kampe i hver af de seks runder),
hvoraf han vandt de 9, selv om han - i hvert fald
på papiret - var underdog i samtlige 12 kampe.
En præstation, der sandsynligvis aldrig vil blive
overgået.
DET KØRTE BARE
Gammons udsendte satte pokalkometen fra
Solrød i stævne en mandag aften på High Q,
hvor selv ikke et nederlag i første runde i caféturneringen til Langebro-hajen Patrick Toxværd
kunne ødelægge det gode humør. På spørgsmålet om, hvordan han kunne vinde så mange
kampe i pokalturneringen, falder svaret prompte:
– Det kørte bare. Jeg har altid haft det godt med
7-pointere. Selv om man taber nogle partier i
starten, kan man sagtens vinde, fordi kampene
er så korte. Og i år kørte det bare for hele holdet, fortæller Mogens Løber og fortsætter:
– Det var sjovt, fordi det gik så godt for hele holdet. Vi blev bare ved med at vinde og fik masser
af selvtillid, og selv om vi kom langt, blev vi aldrig nervøse.
OPGØR MOD DE FORSVARENDE
POKALVINDERE
Efter at have slået Roskilde BgK i anden runde, besejrede Solrød ABC Tyrefægterne (seedet 20) i tredje runde, inden de forsvarende

pokalvindere fra Nemesis ventede i kvartfinalen.
Overraskelsen lurede, og Solrød ABC bragte
sig da også planmæssigt foran 3-0 efter første halvleg - blandt andet fordi Mogens Løber
slog Thorbjørn Schiønning. I anden halvleg
tabte Løber til Andreas Becher, der i sæsonen
2010/2011 blev topscorer i elitedivisionen med
en score på 12-3, men Solrød vandt alligevel
opgøret 4-2 samlet.
ET PAR GODE SKALPE
I semifinalen ventede de regerende danmarksmestre fra Team Casino Copenhagen, og i det
opgør fortsatte Mogens Løber det flotte spil og
fik et par gode skalpe.
– Jeg vandt begge mine kampe i semifinalen.
Først over Casper Brandenborg og bagefter
over Claes Norreen. Det var skægt at slå nogle
spillere, der ligger så højt på ranglisten, siger
han.
Lidt ironisk var Mogens Løber den eneste
Solrød-spiller der tabte en kamp i finalen mod
Mama Boys II (seedet 21). Nederlaget i finalens
første halvleg mod Christian Raith, blev dog revanceret i anden halvleg, hvor Michael Schou
blev besejret. Solrød vandt kampen 5-1.
DEN TALENTFULDE NEVØ
Mogens Løbers interesse for backgammon
stammer fra den lokale pub i Solrød, hvor han
og hans kone, Lonnie Løber, der også er medlem af Solrød ABC, men ikke deltog i pokalturneringen, mødte Peter Mørk, der i dag er bosat
i Thailand.
– Der var et rigtig godt backgammonmiljø i Solrød i slutningen af halvfemserne. Vi lavede en
masse turneringer og havde to hold i holdturneringen, siger Mogens Løber.
I dag har klubben blot et enkelt hold tilmeldt
holdturneringen, og målsætningen for sæsonen
2012/2013, der begynder den 6. september
2012, et at undgå nedrykning fra 2. division
Øst.
Mogens Løber er onkel til GM´eren Henrik Løber, der vandt det individuelle danmarksmesterskab i 2010 og i dag spiller i elitedivisionen for
Soiré Dansante. Ifølge Mogens Løber er det
ikke så overraskende, at nevøen er blevet så
skrap.
– Det er mig, der har oplært ham. Lad det bare
komme frem nu, siger han med et smil på læben.
Indholdsside

Fakta 1: Statistik
Solrød-spillernes statistik i pokalen
Mogens Løber 9-3
Henrik Larsen 5-5
Henrik Vejlø 5-5
Ib Knudsen 4-0
Fakta 2: Modstandere
Mogens Løbers modstandere i pokalen
(hans vinderchancer i %, jf. ranglisten)
Kamp 1 Kenneth Holt, Hit and Run
(49, 1 %) – sejr
Kamp 2 Kristian Ernst, Hit and Run
(38, 9 %) – sejr
Kamp 3 Flemming Sørensen, Roskilde BK
(49,0 %) – sejr
Kamp 4 Martin Kruse Olsen, Roskilde BK
(36,4 %) – nederlag
Kamp 5 Ebbe M. Pedersen, Tyrefægterne
(43,4 %) – sejr
Kamp 6 Erik Sørensen, Tyrefægterne
(44,6 %) – sejr
Kamp 7 (kvartfinale) Thorbjørn Schiønning,
Nemesis (43,0 %) – sejr
Kamp 8 (kvartfinale) Andreas Becher,
Nemesis (38,3 %) – nederlag
Kamp 9 (semifinale) Casper Brandenborg,
Team Casino Copenhagen (41,6 %) – sejr
Kamp 10 (semifinale) Claes Norreen, Team
Casino Copenhagen, (34,7 %) - sejr
Kamp 11 (finale) Christian Raith, Mama
Boys II, (44,1 %), - nederlag
Kamp 12 (finale) Michael Schou, Mama
Boys II, (40, 9 %) – sejr

Fra venstre Mogens Løber, Henrik Larsen og Henrik
Vejlø - pokalvindere 2012.
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DBGF 25 ÅRS JUBILÆUMS-TURNERING/FEST
Dansk Backgammon Forbund har hermed fornøjelsen
at invitere til 25 års jubilæumsturnering.

Vi vil markere jubilæet med en stor turnering og efterfølgende fest
med underholdning og musik samt fri bar.

Dato
Lørdag den 27. oktober kl. 11.00
Sted
Allégade 10, 2000 Frederiksberg
Pris kr. 350,Entry: kr. 200,- (går til præmiepulje)
Reg: kr. 150,- (inkl. aftensmad + fri bar fra kl. 22.00-03.00)
Sen reg.: kr. 100,Der er kun plads til 128 deltagere så skynd dig at blive tilmeldt, da der bliver rift om
pladserne! Du er først garanteret en plads når din betaling er registreret.
Se mere under praktiske oplysninger.
Program
09.00-10.30 Registrering
11.00-18.00 Turnering
18.00-19.00 Spisepause (stegt flæsk med persillesovs ad lib.)
19.00-22.00 Turnering (Finalen spilles i særskilt rum kl. ca. 24.00)
22.00-22.30 Backgammon anekdoter fra ”gamle dage” v/Morten Holm.
22.00-03.00 Musik, Underholdning og FRI BAR!!
Turnerings Format
Cup til 9 point (Finalen til 15 point)
Consolation til 5 point. (Finalen til 9 point)
Præmier
Pokal + Penge til de 4 bedste i Main 40 % -20 % -10 % +10 %.
og de 2 i Cons. - 15 % -5 %.
Urpræference
Ja, medbring selv ur
>
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tilmelding
Du bliver først registreret som tilmeldt når din betaling er registreret.
De første 128 betalende er garanteret en plads.
Registrering
På dagen lukker vi for registrering kl. 10.30
(Jyder og Fynboer kan melde deres ankomst over tlf. eller lave forhåndsaftale)
Alle spillere samt betalende gæster får udleveret et armbånd som er obligatorisk for at
få udskænkning i den frie bar.
Betaling
Indbetaling på konto: Reg. 5010 – Kontonr. 1340995 (Jyske Bank)
Husk at angive Navn + Medlemsnummer.
Seneste indbetaling via bank er 22. oktober.
(Senregistrering kr. 100,-)
Man skal have licens til DBgF for at kunne deltage.
Har man ikke allerede licens kan man betale kr. 50,- for en licens på dagen.
Forplejning
Der vil dagen igennem være mulighed for at købe mad fra restaurantens faste menukort.
Der vil bl.a. være deres store luksus brunch til kr. 149,Se mere på www.allegade10.dk
Det er ikke tilladt at medbringe mad-/drikkevarer.
Gæster
Fra kl. 22.00 er det et lukket arrangement, men gæster kan komme ind for kr. 300,- som
er inkl. fri bar.
Overnatning
Der forefindes Hotel på stedet, hvor vi har reserveret alle ledige værelser (3 stk.)
Pris Dobbeltværelse u/morgenmad kr. 350,- + kr. 150,- i div. tillæg.
Fri Bar kl. 22.00-03.00: Vand, Øl, Vin, Husets Spiritus (Rom, Gin Vodka og Whisky).
Jackpots
Der vil dagen igennem blive arrangeret Jackpots fra kr. 50,- (10 % deduktion)
Rygning
Der er fantastiske rygemuligheder og de er alle sammen uden for i den friske luft!
OBS! Medbring selv eget spil.
Frivilligt Staff
Turneringsleder Main: Jens ”Ynse” Lauridsen og Pierre Lynge
Turneringleder Cons : Tommy Kean
Jackpots: Michael Bang
Musik/Underholdning:Jens ”Ynse” Lauridsen”
IT: Kim Lethan
Organisator: Henrik Bang

Indholdsside
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Portræt

Keddinga triumferer
i Portugal
Tekst Allan Christensen

Foto Lars Ravn og Jan Petersen

H

vad er hemmeligheden bag at vinde turneringer? Måske tror du, at det
handler om at være dygtig til at beregne indviklede doblingsvinduer? Det kan også
være, at du tror, at det handler om at møde veludhvilet og velforberedt op? Det kan være - og
der er fremført mange meget plausible - forklaringer på, hvordan man vinder turneringer,
men som man ved, er historien sejrherrernes
selvbedrag, så ofte sker virkelighedens sejre
meget mere tilfældigt og overraskende.
Denne skriverkarl vil lade hemmeligheden
være hemmelig for Min Læser lidt endnu.
Vi var intet mindre end 17 danskere, der var
taget til det smukke Portugal. De smukke
unge franskmænd, Julie Thabault og Scarlett
Serrero, havde kaldt samling på Riviera Hotel i
Carcavelos lidt vest for Lissabon tæt på strand
og vand. For en dansker, der har henslæbt tilværelsen i den grå danske sommer, var tanken
om varme kombineret med den sportslige attraktion i at deltage i en stor international turnering umulig at sige nej til.

gere. For det første er det tanken, at der skal
være satellitter til turneringen – meget gerne til
Nordic, for det andet indføres et gruppespil a
la Champions League og for det tredje sættes
indskuddet ned.
I mesterrækken kunne vi andre lide med anstand, mens de fleste af os blev slået ud af folk
af sydlandsk herkomst, der tydeligvis ikke ville
finde sig i vores opfattelse af, at the 7th Portuguese Open skulle være et rent dansk anliggende. Heldigvis lod det danske par, Hans
Kristian Mathiesen og Inga Vigh-Pedersen, sig
ikke kue og da tiden for søndagens semifinaleanstrengelser oprandt, kunne Hans Kristian
placere sig i sædet over for den tyrkiske Yalcin
Erk. Hans Kristian vandt i overlegen stil med
15-4. Det var ikke så overraskende.
I den anden semifinale skulle Inga møde den
franske verdensklassespiller, Alain Babillon,
der må have følt sig som stor favorit mod den
for ham ukendte danske kvinde. Inga havde
slet ikke tænkt sig at spille mesterrækken, men

Jeg var taget mod sydens sol sammen med min
halvnorske følgesvend, Steffen Lundstrøm. Efter et par dage med sightseeing i Lissabon og
den fantastiske gamle kongeby, Sintra, var vi
klar til spændingen blandt ligemænd og -kvinder, der også var faldet i backgammonsuppen
som barn.
I mesterrækken deltog 39 spillere, som spillede double elimination inspireret af formatet i
Nordic Open. I mellemrækken deltog desværre kun fem spillere, der spillede alle mod alle
- også kaldet round robin. Robin Neumann var
sjovt nok ret god til round robin og han vandt
i overlegen stil allerede mellemrækken om fredagen. Ulla Hansen blev nummer to. Resten
af weekenden kunne de hyggelige mellemrækkespillere hygge sig med hvidvinens glæder
og lade op til last chance om søndagen. Det
var uheldigt, at disse fem spillere ikke fik mere
backgammonaction, men Julie og Scarlett har
lovet mig at mellemrækken bliver meget sjovere næste år – især hvis der er lidt flere delta-
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Nr. 1 og 2 i intermediate: Robin
Neumann og Ulla Hansen
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på grund af det skuffende deltagerantal i mellemrækken, havde hun alligevel opgraderet til
den fineste række. Den opmærksomme læser
har nok bemærket, at han nu er blevet forledt
til at læse denne artikels mange ord af tvivlsom
kaliber uden at få afsløret Hemmeligheden.
Hemmeligheden ved at vinde turneringer er at
møde op uden at have intention om at spille
med! Det lyder lidt kryptisk, men det er ikke
desto mindre tilfældet for tre af de store danske backgammonresultater de senere år. Lars
”Buster” Bentzon mødte i 2010 op til VM uden
at ville spille og Thomas Myhr blev ved Nordic
Open 2012 først i sidste øjeblik overtalt til at
deltage. Begge vandt som bekendt og i Portugal fortsatte Inga denne flotte tradition, da hun
jo havde tænkt at spille med i den næstbedste
række. Hvis man møder op og først i sidste
øjeblik beslutter sig for at spille, virker det muligvis som et mentalt kick, da man jo slet ikke
når at lægge pres på sig selv. Måske er det
bare en af dette spils mange tilfældigheder,
men fænomenet kendes også fra det – i forhold til backgammon - intellektuelt underlegne spil, fodbold, hvor Danmark som bekendt
vandt Europamesterskabet i 1992 på et afbud.
Kedde fortæller i flyveren på vej hjem:
Inden turneringen var det ikke gået op for Inga,
hvor meget 500 Euro var i danske kroner. Så
da hun lånte penge for at opgradere sig fra Intermediate til Master rækken, skulle hun lige
pludselig ned til automaten for at hæve penge.
Her kom lommeregneren frem. Ups det var lige
pludselig nærmest en hel ferie hun spillede om.
Da hun havde vundet to kampe fredag aften, og
da de gik til ro, fortalte hun, at det var gået op
for hende, hvad hun havde gjort. I stedet for at
blive bange for at spille, vendte hun det til noget
positivt. Nu var det pludselig vigtigt at vinde hendes entry tilbage. Kedde bad hende om at holde
tanken hele turneringen igennem – så tænkte
han faktisk, at hun kunne vinde Portugal Open.
Hun var derfor Keddes turneringsfavorit fra lørdag morgen, da han vidste, hvor meget sejrsvilje
hun indeholdt. Det var derfor heller ikke nogen
overraskelse, at de to skulle mødes i den første >

kvartfinale i mainrunden. Overraskelsen var, at
Kedde vandt kampen, da han gik fra bagud 2-9
til 15-9 på fire spil og matchsejr. Herefter tog
Inga bare omvejen i fighters bracket, hvor norske
Rune Færgvåg og svenske Borje Sundblom ikke
havde en chance, inden hun nåede frem til semifinalen. Undervejs havde hun splittet sig til to
entries, så nu var målet nået. Lidt lodtrækningsheld gjorde resten".
Inga vandt over Babillon og i finalen skulle
hun møde kæresten, Hans Kristian Mathiesen.
Parret kaldes kærligt Keddinga, hvilket er sammentrækning af Hans Kristians sønderjyske
kælenavn, Kedde, og Inga. Keddinga havde
mødt hinanden tidligere i turneringen, hvor
Kedde havde vendt et truende nederlag til
sejr, men i finalen viste Inga ikke samme nåde.
Finalens længde blev reduceret til 11 point, så
tidsplanen kunne overholdes.
Det var begge finalister indstillet på og finalen
blev spillet i en afslappet atmosfære, selv om

Kedde dog måtte lide den tort at blive ramt
med en papirsflyver i øjet for en – efter Ingas
mening – upassende kommentar.

jeg lagde alligevel mærke til, at han lige tog ti
minutter for sig selv et sted lidt væk fra turneringslokalet.

Finalen blev afgjort, da Inga vandt doblet gammon ved 7-8. Inga dobler efter denne sekvens:
Kedde vinder åbningsslaget med 6-3 og spiller
24/18, 13/10. Inga slår 1-1 og laver fem- og
syvpunktet. Kedde slår 1-6 og spiller bar/24,
10/4. Herefter dobler Inga! Det er meget tidligt, men det er helt korrekt. Mange ville nok
vente lidt med at doble i denne situation, da
det føles forkert at sætte alt på ét bræt i slutningen af en vigtig turnering, men hvis man
spiller videre, er der masser af slag, der vil
gøre, at Kedde ikke kan tage efter næste rul.
Husk på, at man ikke kan kontrollere noget
som helst i backgammon, så det gælder om at
gribe chancerne, når de opstår.
Kedde tog selvfølgelig og Inga blev belønnet fyrsteligt med en gammon. Vild jubel hos
alle, da det jo er altid er populært, når "underdogsene" vinder. Kedde jublede med, men

Da han kom tilbage var han dog i fantastisk
humør og de af os, der havde glæden af at
følges med Keddinga til middag søndag aften,
hele vejen hjem i flyet mandag morgen og frem
til Nørreport Station, hvor vi skiltes, kunne få
fortalt hele turneringer i detaljer og der var ikke
mange af turneringens cube decisions, der
ikke blev forklaret for os. Kedde blev endda
nødt til at tage på High Q mandag aften for at
få afløb for sin fortælleglæde:-)

Afslutningsmiddagen

Søndag aften delte vi sammen med de fleste
danskere og de ærede turneringsledere på
Restaurant Atlantico, hvor vi sammen nød en
fantastisk middag. Festen fortsatte på hotellet
til langt ud på natten og jeg kan melde, at vi gik
utørstige i seng.
Jeg har skrevet det meste af denne beretning
i flyet hjem til København. Kedde havde et
stærkt ønske om, at jeg skulle flette en masse
af de spændende cube decisions ind i min fortælling. Som han sagde, ellers bliver artiklen
alt for kedelig... Jeg håber ikke, at Min Læser har kedet sig alt for meget, men jeg aftalte
med Kedde, at han selv kunne tilføje et afsnit
om backgammon her i slutningen, så derfor er
resten af artiklen skrevet af Kedde (nerd alert): >

Nr. 2 og 1 i Master: Kedde Mathiesen
og Inga Vigh-Pedersen
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Kedde viser et par afgørende momenter fra kampen:
Ved scoren 7-3 til 11 point sender Kedde en
knold afsted fra midten. Jeg tænker, at det er
et pass, da dobleren ikke har tre punkter foran
forreste anker, som det er standard i almindelige
doble/take situationer i money. Derudover skal
jeg heller ikke justere, så meget for scoren, da
gammons går lige i mål og matchgevinst. Jeg
skal dog lige cleare en spare på 14-punktet,
men jeg tænker det er et kæmpe pass, hvis den
er væk. Jeg havde droppet, men Inga tog uden
at blinke. Jeg var godt tilfreds, men jeg kunne
se folk rundt i krogene snakkede så jeg tog et
billede af stillingen. Jeg vidste, at det ville blive
en cube, som uglerne ville tale om. Hold eventuelt en hånd over teksten under billedet, inden du
læser svaret og vurdér stillingen først selv.

Botten giver mig naturligvis et los bagi og fortæller, at det er en blunder at doble, trods jeg er
60-40 favorit og vinder 43 % gammons. Uglerne
mente, at det var et sikkert take, men de var i
tvivl om doblingen. Udviklingen blev selvfølgelig,
at jeg fik clearet brikken på 14 punktet, men jeg
slog senere en grim pass tre, som knækkede
min stilling. Herefter gik der flere rul, inden Inga
redoblede mig på et 4-dobbeltskud, som jeg
hurtigt passede. Den svenske last chance vinder
Sven Olav Noren mente, at hvis modstanderen
venter for længe med at redoble, kan man tale

om, at det er en dobling, ellers bør man nok holde nallerne fra initialdoblingen. Faktum er, at det
nok blev det psykologiske punkt i kamp, hvor
Inga fik fat og nu øjnede en chance for at vinde
turneringen efter at have tabt doblet backgammon til 0-7 i starten af kampen.

Det fysiske afgørende moment i kampen var
dog, da jeg blev doblet foran 8-7 til 11, i starten
af spillet efter en tidlig pass 11 fra Inga, sender
hun en god pressball afsted. Vi har talt om denne stilling efter ankomsten til Danmark, og vi er
begge sikre på, det er et doble, take. Men overraskelsen var stor, da botten faktisk mener, det
nærmest er en blunder at tage cuben (0,075).
Jeg overvejede ikke at smide, men endte selvfølgelig med at blive ramt og danse mig til gammon.
Herefter måtte jeg overgive mig og ønske Inga
tillykke med titlen som den nye Portugal mester.
Billederne er venligst udlånt af Lars Ravn og
Jan Petersen.

De andre danskere var også godt kørende.
Her er resultaterne:
BETFAIR/EBGT - 7TH PORTUGUESE
BACKGAMMON OPEN
August 23-26, 2012; Carcavelos, Portugal
MASTERS (39): 1-Inga Vigh Pedersen (Denmark), 2-Hans Kristian “Kedde” Mathiesen
(Denmark), 3/4-Alain Babillon (France) /
Yalkin Erk (Turkey); 1LC-Sven Olav Norén
(Sweden).
INTERMEDIATE (5)
1-Robin Neumann (Denmark), 2-Ulla Hansen
(Denmark); 1LC-Emma Axling (Sweden).
SPEEDGAMMON (32)
1-Franck Stepler (France), 2-Hilmi Göchan
(Turkey).
DMP TOURNAMENT (32)
1-Lars Ravn (Denmark), 2-Franck Stepler
(France).
SUPER JACKPOT (16)
1-Martin Birkhan (Germany), 2-Jan Jacobowitz (Germany).
DOUBLES (16 teams)
1-Yigit & Hilmi Göchan (Turkey), 2-Gaz
Owen & brother (England).
AFTER TOURNAMENT DOUBLES (16
teams)
1-Alain Babillon (France) & Franck Stepler
(France), 2-Sven Olav Norén (Sweden) &
Borje Sundbom (Sweden).

Quiz

Quiz

Quiz med stillinger fra KBgK AntiLudo 2012. Denne quiz er udarbejdet af
Gaba, Elken og MP.

Å

rets AntiLudo Cupturnering har budt
på mange spændende kampe, og turneringen er ikke slut i Øst endnu. Følgende quiz er stillinger fra AntiLudo Cuppen, hvor
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nogle af de helt skrappe spillere træder forkert.
Tror du, at du kan træffe de beslutninger som
Marc, Noer, Bredahl, Mik, Munk m.fl., ikke formåede? Så er det her du kan lege med!

Indholdsside
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Quiz 1
Brian Viholt

Svar på quiz 1
Pip: 125

4/17

Brian Viholt

Pip: 125

4/17

Svar på quiz 1,
klik her

Christian Munk

Pip: 45

Kræver Adobe
2 45
Christian
Munk Reader, se side
Pip:

2/17

2/17

Det er korrekt at tage 2 brikker af Hvids bord er meget svagt og
han har 4 mand på baren. Der er 9 % mere backgammon i trækket,
og prisen for at gå efter BG er meget lille. Sort taber 1 ud 1000
spil mere og får ikke gammon i 2 ud af 1000 spil. Det er endvidere
værd at bemærke, at selvom hvid kun have én brik på baren, var
det stadig korrekt at tage 2 af. Fejlen ville dog koste noget mindre.

I denne stilling er den suveræne vinder fra vest, Christian Munk, på
rul. Han kan glæde sig over at se en pas 4 komme ud af koppen.
Reelt er der kun 2 interessante alternativer. Christian valgte iflg. XG
den forkerte. Hvad gør du?
1) 6/2(2) 5/1(2)
2) 6/2(2) 4/off(2)

2) 6/2(2) 4/off(2)

Quiz 2
Jan Larsen

Svar på quiz 2
Pip: 97

14/17

Jan Larsen

Pip: 97

14/17

Svar på quiz 2,
klik her

Marc Olsen

Pip: 161

Kræver
Adobe Reader, se side
Marc
Olsen
Pip:2 154

5/17

5/17

Det giver god mening at spille bar/20 med 5´eren, den lægger pres
på hvid og sort er ikke bange for at blive hittet da man har to punkter
at komme ind på og det giver ham timing. Så skal vi finde den bedste 2´er. Vil vi lave 20 punktet eller blive tilbage på 22? 3-2 bagspillet er som regel stærkere end 5/2 da det er sværere at bære ind og
af mod. Det er altså stærkest at spille Bar/20 6/4, der er marginalt
bedre end Bar/20 7/5. Alt andet er en stor fejl.

En af de helt hårde drenge, Marc, er lidt i sovsen. Bagud 5-14 og
en stilling, der har en del at ønske. Han står på baren og ruller en
5-2’er.
Spørgsmålet er så hvordan den skal rykkes? Marc ramte lidt forbi
her. Hvad gør du?
1) Bar/23 7/2
2) Bar/20 6/4
3) Bar/20 22/20

2) Bar/20 6/4
Indholdsside
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Quiz 3
Steen Haff

Svar på quiz 3
Pip: 156

0/17

Steen Haff

Pip: 153

0/17

Svar på quiz 3,
klik her

Freddie Noer

Pip: 140

KræverNoer
Adobe Reader, se side
Freddie
Pip:2 140

0/17

Sort fører i racet og vil gerne vinde ved at løbe hjem, men vil også
gerne beholde maksimal kontakt, da han har det klart bedste bord.
At slotte 5 koster for meget i racet, så valget ligger mellem 16 punktet eller 18 punktet. Sort presser hvid langt mere ved at lave 16
punktet, da hvid så skal hitte på 7 punktet hvor sort har god retur.

De to herrer, Haff og Noer, har lige sat sig ved brættet. Stillingen er
0-0 og man kan ikke klandre dem for at starte kedeligt. Noer ruller
en 2-1’er ud af koppen og har en svær beslutning. Noer skyder
forkert her. Hvad gør du?
1) Bar/24 16/14
2) Bar/24 18/16
3) Bar/23 6/5

Bedste spil er altså 2) Bar/24 18/16

Quiz 4

Svar på quiz 4

Pernille Rosendal

Pip: 169

0/17

0/17

Pernille Rosendal

Pip: 173

0/17

Svar på quiz 4,
klik her

Henrik Bukkjær

Pip: 137

Kræver
Adobe Reader, se side
Henrik
Bukkjær
Pip:2 125

2/17

2/17

Alle varianter laver ace og sætter tre mand på reolen. Rykket er
nemt hvis man flytter brikkerne i den ”rigtige” rækkefølge. Først
hitter man fra 10/4* og laver så 1. Så mangler man en 3´er. Planen
er at lukke hvid ude så 24/21 gør ingen ting. 8/5 giver mere fleks
med de brikker der pt. er i zonen, men 13/10 giver en ekstra brik i
zonen der kan bruges til at holde hvid på baren.

Bukkjær har sikkert glædet sig over, at se pas 3 rulle ud af koppen
her. Der er mange gode muligheder. Bukkjær finder den næstbedste. Kan du finde den bedste?
1) 24/21 10/4* 4/1
2) 10/4* 8/5 4/1
3) 13/4* 4/1

3)13/4* 4/1
>
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Quiz 5
Henrik Larsen

Svar på quiz 5
Pip: 86

1/17

Henrik Larsen

Pip: 86

1/17

Svar på quiz 5,
klik her

SGM Bredahl

Pip: 104

Kræver
Adobe Reader, se side
SGM
Bredahl
Pip:2 104

0/17

Bagud med 18 pips er det top skævt at løfte 13 punktet. Så kan man
enten løfte 9 eller 8, eller spille fra 6. Der er bedst at løfte 8 så derfor
er den med som valgmulighed, men er det stærkere end at beholde
begge punkter? Svaret er nej. Det bedste spil er 1) 6/2 6/1 Det gør
klar til at bygge bord og frem for alt så beholder sort sine tre blokadepunkter der gør det svært for hvid at stikke af. Bemærk at hvid ikke
behøver at løbe her første gang så sort får nok mulighed for at samle
”benene” i bordet inden et evt. hit af en af de hvide bagmænd.

Selv en SMG’er kan træde forkert. Bredahl laver ikke nogen stor
fejl her, men kunne have rykket den bedre. Kan du finde det træk
SMG'eren ikke formåede her?
1) 6/2 6/1
2) 9/5 9/4
3) 13/9 13/8

Quiz 6
Kristian Ernst

0/17

Svar på quiz 6
Pip: 131

13/17

Kristian Ernst

Pip: 131

13/17

Svar på quiz 6,
klik her

Mads Peter Andersen

Pip: 179

Kræver
Adobe
Reader, se side
Mads
Peter
Andersen
Pip:2 179

6/17

6/17

MP: ”Her laver jeg en fejl jeg normalt ikke vil lave. Dette skyldes
min indre” Marc” der altid visker i mit øre, -” hvis du skal efterlade
et blot, så læg det foran et strippet punkt” Hvis jeg havde hørt efter
så havde jeg spiller Bar/16 da det spil lægger mest pres på outfielden. Hvis hvid efterfølgende hitter med en 2´er får sort et hav af
returskud fra baren”.

MP er i tovene mod Kristian Ernst. Ud af koppen kommer en 54’er
og efter umoden overvejelse, flytter MP den forkert. Men hvad er
det rigtige flyt i denne stilling?
1) Bar /16
2) Bar/20 14/10
3) Bar 20 22/18

1) Bar /16
>
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Quiz 7
Michael Weile

Svar på quiz 7
Pip: 149

1/17

Michael Weile

Pip: 149

1/17

Svar på quiz 7,
klik her

Mik K. Larsen

Pip: 134

Kræver
Adobe Reader, se side
2 134
Mik
K. Larsen
Pip:

3/17

3/17

Sidste års vinder af AntiLudo Cuppen
Mik K. Larsen, ruller en 52’er. Han vælger en lidt forkert gameplan.
Hvad er det rigtige træk her?

Kodeordet er initiativ. Alt andet end at hitte på 3 er en stor fejl. Det
er sjældent skidt at smide 2 mand på reolen, sort har bedre bord
og der er doblet. Der er med andre ord meget der taler for et hit.

1) 23/18 15/13
2) 15/13 8/3*

2) 15/13 8/3*

Quiz 8

Svar på quiz 8

Christian Raith

Pip: 138

2/17

Christian Raith

Pip: 138

2/17

Svar på quiz 8,
klik her

Thomas Myhr

Pip: 177

KræverMyhr
Adobe Reader, se side
Thomas
Pip:2 177

13/17

Hvid er stacket med en meget ufleksibel stilling. Sort kan hitte på
16, eller han kan hitte på 5. At opgive 20 punktet giver hvid mulighed for det han allerhelst vil. Nemlig at unstacke sit 8 og 6 pkt.
Bemærk at sorts hit på 5, både bygger bord, påbegynder en prime,
unstacker 6 punkt og fratager hvid et halvt rul. Misser hvid at hitte
på 4 eller 5, har sort gode muligheder for at lave ét eller begge
punkter næste gang. Sort har masser af muligheder for, at lave flere
punkter i hvids hjemland, der kun gør det endnu mere svært for hvid
at manøvrere rundt med sine brikker.

Sidste quizspørgsmål. Vinderen af Nordic Open, Thomas Myhr,
sidder men en komfortabel 13-2 føring. Han ruller en 41’er, der er
lidt under middel. Thomas finder ikke det rigtige træk her. Gør du?
1) Bar/21 6/5*
2) Bar/24 20/16*
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1) Bar/21 6/5*
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