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Rolf Mørk Nielsen
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Jan Larsen
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Gammon 120
A

ktiviteten i det danske Backgammon
miljø har været stor i dette efterår. Det
ses naturligvis på indholdet i Gammon
120, hvor der er artikler fra ikke mindre end
9 turneringer – 7 danske, heraf 3 danmarksmesterskaber – samt 2 udenlandske, Swedish
Open og Las Vegas Open.

Michael Weile fortæller om chouette og klubben Aqua, hvor der er fokus på både læring
og det sociale.

Skrivelysten har været stor og emnerne er
mangfoldige til denne udgave af Gammon.

Julen nærmer sig og det samme gør de 2 traditionsrige juleturneringer Copenhagen Christmas Tournament og Svendborg Juleturnering.

Både Taus Bøytler og TU har fokus på normog titel systemet og Jørgen Mohr har et interview med klubkammeraten og den nye Stormester Rolf Mørk Nielsen

Taus Bøytler har igen fundet den særlige spiller med en imponerende statistik. Læs mere i
Mip – Mip.

…. og årets første DM titel 2013 – DM for Damer og side eventen Årets Tøsedreng – venter
i begyndelsen af februar.

Kristian Ernst præsenterer Hit & Run –
klubben for alle.

Følg med på www.dbgf.dk

Den samlede udgave af de legendariske Striber af Taus Bøytler er blevet genoptrykt og
”Det store spil” skal tages helt bogstaveligt i
artiklen af Uffe Kaagaard.

Med ønske om rigtig god læselyst
Ulla Hansen
Gammon Redaktør

Quiz’en fra Gammon 119 blev hurtig verdensberømt, da den norske udgave af Gammon
bad om tilladelse til at låne. Mikkel Gaba har
igen, sammen med sit hold – KBgK – fremtryllet en quiz med stillinger fra AntiLudo Cuppen.
Denne gang med temaet doblinger.
Jeg har så også været ude i den store verden
og låne lidt. Med tilladelse bringer Gammon et
par af Phil Simborgs video lektioner.
Halvvejs gennem holdturneringen, gør Hans
Kristian Mathiesen status på Elitedivisionen.
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Nyt fra
Bestyrelsen
Tekst Allan Christensen

Af samme grund havde de tilbudt at arrangere
turneringen helt gratis - en meget flot gestus.
Turneringen havde under alle omstændigheder
givet et overskud, men deres gestus bidrog
hertil.
For nylig døde én af forbundets mangeårige
medlem, Tina Nielsen, desværre. Tina var
uhelbredeligt syg og led af gigt og psoriasis.
Tina blev 33 år gammel, men faktisk havde lægerne i hendes barndom sagt, at hun næppe
ville blive 12 år gammel. Tina var i sin tid med
til at skaffe forbundet mange nye medlemmer
ved sit samarbejde med TV 2 om TV 2-festerne.
Allan Christensen, formand og kasserer.

J

ubilæumsåret 2012 er snart slut og mens
du begraver dig i julehygge, arbejder forbundets mange frivillige for også at gøre
de næste 25 år sjove og sportsligt udfordrende for os, der elsker backgammon.
JUBILÆUM
26. oktober 2012 fyldte vort kære gamle forbund 25 år. Dagen efter fejrede 128 glade
backgammonspillere jubilæet ved en stor turnering på Restaurant Allé 10. Turneringen vil
gå over i historien som legendarisk og vi skylder en stor tak til Henrik Bang, Pierre Lynge,
Michael Bang, Kim Lethan og Tommy Kean for
at arrangere turneringen.
Vinder blev Patrick Toxværd, der slog Jens
Kerte i finalen et stykke hen på natten. Turneringen vil også blive husket for Morten Holm
og Rasmus Nøhrs underholdende fortælling
om gamle dage.
Backgammonspillere er både sultne og tørstige og denne dag var der både stegt flæsk ad
libitum og fri bar fra kl. 22, så mon ikke de
fleste fik stillet disse behov?
Danmarks Psoriasis Forening
Turneringens arrangører havde fået den idé,
at overskuddet fra turneringen skulle gå til et
godgørende formål.

Forbundet har besluttet, at overskuddet fra
turneringen på 13.220 kr. skal gå til Danmarks
Psoriasis Forening. Jeg kan oplyse, at Tinas
mor blev meget rørt, da hun hørte dette. Hun
er glad for, at hendes datter bliver betænkt på
denne måde.
UNGDOMSTURNERINGEN
I vinter/forår 2013 arrangerer Ungdomsringen
og Dansk Backgammon Forbund et landsdækkende Danmarksmesterskab i backgammon for 14-18-årige.
Turneringen er et led i forbundets indsats for
at udbrede kendskabet til backgammon blandt
unge mennesker i Danmark. Turneringen organiseres som et landsdækkende mesterskab
for 3-mandshold. Dette sker i samarbejde med
en række ungdomsklubber, som stiller lokaler
til rådighed for indledende kvalifikationsstævner. Hver af disse klubber arrangerer i samarbejde med DBgF en turneringsaften af 4-5
timers varighed en dag i ugen. DBgF stiller
med turneringsledelse og ekspertise ved disse
stævner. Der bliver i alt 5 kvalifikationsstævner,
forskellige steder i landet, et for hver region.
Der arrangeres et finalestævne, hvor et antal
kvalificerede hold fra de indledende stævner
dyster om den endelige titel samt en række
flotte præmier. I forbindelse med stævnet vil
der være arrangeret et underholdende og lærerigt foredrag om, hvordan man bedst muligt
vinder over sin modstander i backgammon.

Og der vil være en række side-konkurrencer
for de spillere/hold, der falder af, efterhånden
som turneringen går ind i sin afgørende fase.
DBgF vil lægge store ressourcer i projektet,
da udbredelsen til den yngre aldersgruppe er
et af de vigtigste fokuspunkter for vores organisation i de kommende år.
Derfor ønskes det at turneringen på sigt kan
etableres som en tilbagevendende begivenhed (evt. med udstikkere til andre projekter).
Alle deltagere i turneringen tilbydes som led
i tilmeldingen gratis ungdomsmedlemskab af
Dansk Backgammon Forbund.
Der er produceret et antal turneringsbackgammonspil med DBgF og Ungdomsringens logoer påtrykt, som udlånes eller sælges til deltagende klubber og anvendes ved finalestævnet.
I forbindelse med turneringen bliver der oprettet en hjemmeside, hvor deltagerne kan
finde uddybende informationer om turneringen samt regler for spillet og lignende. De vil
kunne forberede sig til turneringen gennem
undervisningsmateriale i form af korte begynderteoriartikler, en backgammon-quiz, links til
videoklip m.m.. Efter indledende runder vil der
være mulighed for at se reportager, topscorerlister, billeder og evt. videoklip fra turneringen
på hjemmesiden - og vinderne vil blive hyldet.
LANDSRÅD
27. oktober 2012 blev der afholdt ekstraordinært landsråd, idet Bestyrelsen havde en
forslag til ændringer til vedtægterne. Et enkelt
forslags formulering blev ændret af landsrådet. Forslaget handlede om muligheden for at
give fuldmagt. Læs hele referatet her: http://
www.dbgf.dk/Debat/filer/190182-ReferatfraDanskBackgammonForbundsekstraordinrelandsrd2012.pdf
Ændringerne skal godkendes ved to efterfølgende landsråd, hvorfor Bestyrelsen snarest
vil indkalde til et nyt landsråd, der formentlig
afholdes den 27. december 2012.
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Nyt fra
Turneringsudvalget
Tekst Henrik Bukkjær

NYE MEDLEMMER AF TU
TU er blevet udvidet og består i dag af følgende 6 medlemmer:
Karsten Bredahl (formand)
Henrik Bukkjær
Mikkel Gaba
Andreas Christian Olsen (nyt TU medlem)
Steen Haff (nyt TU medlem)
Tommy Kean (repræsentant for bestyrelsen)
SPEEDGAMMON OG BOTNORM
Der har været forslag om at botnormen udvides til også at inkludere speedgammon kampe, hvor runden består af f.eks. mindst 5 kampe til 5 points. Det kan vi ikke godkende. Error
raten vil helt sikkert stige i spil med højt tidspres, men beslutninger med cuben kan hurtigt
blive elimineret i de korte kampe, hvilket kan
medvirke til en kunstig lav error rate i forhold
til det høje botnorm niveau, som er sværere at
holde i længere kampe.

Ulemper:
•
Det virker charmeforladt og ikke tilskuervenligt at der sidder 2 spillere der kigger
ned i en iPad – den manglende tilskuervenlighed kan betyde at vi ikke får tiltrukket eventuelt interesserede spillere
•
Tidsaspektet er anderledes, da man ikke
skal samle terninger op, ryste bægre, trille terningerne ud og evt. trille om hvis de
ligger skævt
•
Afklaring om det åbner op for muligheder
for at snyde
Udeståender:
•
Er der regler der skal skrives om for
f.eks. at tage højde for afslutning af tur
og tekniske nedbrud?
•
Skal vi tillade iPad men med præference
for et backgammonbræt?
•
Hvis vi tillader iPad, skal program og indstillinger beskrives klart

IPAD
Vi har diskuteret at tillade kampe afviklet på
iPad (og evt. andre elektroniske enheder eller
brætter), herunder om vi vil godkende kampe
til botnorm.

De kampe der allerede er indsendt til godkendelse af botnorm accepteres, men vi ønsker
ikke flere kampe afviklet på iPad før der foreligger en formel godkendelse og tilpasning af
reglerne.

Det er ingen hemmelighed, at der ikke er enighed i TU om emnet, og derfor vil vi gå mere i
dybden med analyse af fordele / ulemper før
vi vil tillade at afvikle kampene på iPad. Det
vil være en meget vidtgående ændring at gå
bort fra et backgammonbræt der gennem hele
spillets historie har været et grundlæggende
element, og derfor ønsker vi at brede diskussionen ud til alle medlemmer der har lyst til at
komme med input. Vi opretter en tråd til diskussionen.

REVISION AF TURNERINGSREGLER
Vi arbejder pt. på en revision af turneringsreglerne der skal være implementeret senest til
Nordic Open 2013. De væsentligste ting der
her diskuteres er: Legal moves, præcisering
af ur regler, spil på iPad samt ændring af krav
om rulning på højre side af brættet.

Nogle af de fordele / ulemper / udeståender vi
har diskuteret er:

IM, GM OG SGM VIL TÆLLE SOM RESULTAT
Et hængeparti der er blevet afklaret. Fremover
tæller titler som et resultat, så det på den enkelte spillers profil fremgår, hvornår en titel er
opnået.

Fordele:
•
Det letter notation
•
Det er den vej udviklingen går
•
Det kan måske tiltrække en ny generation
af backgammonspillere
•
En række muligheder for fejl og snyd elimineres, legal moves bliver introduceret
korrekt

Tilsvarende vil vi efterfølgende se om der er
anledning til revision af holdturneringsreglerne, inden næste sæson begynder.

NYE TITLER
Siden sidst har vi fået ikke mindre end 2 nye
stormestre (GM), samt 4 nye internationale
mestre (IM).
Der er tale om GM Rolf Mørk Nielsen og GM

Inge Christoffersen, som begge fik titlen ved
at score deres 3. og dermed sidste TMP
norm. Dertil har vi fået IM Christian Munk
Christensen (TMP norm), og den nyslåede
danmarksmester IM Bjørn Holmsted Kruse
(mesterskabsnorm). Endeligt er der uddelt to
botnormer, læs mere om disse nedenfor.
BOTNORM
Der har været stor aktivitet med at notere og
indsende kampe spillet på højt niveau, med
henblik på at opnå en såkaldt botnorm. Det
er dejligt at se, at dansk backgammon har en
bred vifte af spillere, der er i stand til at spille
på niveau med verdenseliten.
De seneste måneders aktivitet, kickstartet af
KBgK’s Anti Ludo turnering (hvor notation var
et krav), har betydet at flere spillere nu kan
smykke sig med titlen som International Mester i backgammon, samt at andre er kommet
nærmere denne titel.
Tillykke til IM Mads Peter Andersen og IM
Marc Brockmann Olsen med botnormen, og
dermed IM titlerne!
Mads Peter blev sat under hårdt pres, men
leverede da det gjaldt. Da han med KBgK
skulle spille holdkamp imod tvillingeholdet fra
Valby, stod hans første godkendte botnorm
kamp til at udløbe 2 dage senere, hvilket vil
sige at det var sidste forsøg, inden han ville
ryge ud på en glidebane der kunne gøre det
svært at opnå normen. (Det er et krav at de 5
kampe godkendes indenfor en periode på et
år). Mads Peter spillede dog sin match med
fornemme PR 3,38 imod Erling Skorstad og
kunne således sikre sig normen og IM titlen.
Marc Olsen gjorde pæn figur i Anti Ludo turneringen, hvor han på trods af end dog meget
stærkt spil røg ud inden finalerunden, som
følge af uheld i partierne og en svær lodtrækning. Marc har fortsat det stærke spil i holdturneringen efter sommeren, og har således
relativt ubesværet opnået første botnorm.
Han er faktisk allerede halvvejs på vej imod
botnorm nummer to, hvor kravene ellers er
skærpet.
>
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Af andre præstationer bør nævnes vinderen af
Anti Ludo 2012 Thomas Myhr, der fik godkendt
hele 3 kampe fra finalespillet, samt Mårten Howe
fra Malmø, der ligeledes har fået godkendt 3
kampe siden holdturneringsstarten (Mårten havde en godkendt i forvejen, og er derfor kun een
kamp fra normen).

På forbundets hjemmeside kan man i debatforummet finde diverse opdaterede oversigter
over godkendte kampe (under Nyt fra TU), hvor
vi også poster info om kampe der er blevet afvist.
Indtil nu har der kun været to årsager til afviste
kampe: Manglende spilleur eller for høj PR. Det
er vigtigt at huske, at HELE kampen skal spilles
med ur (dvs. hvis uret går i stykker skal det ud-

skiftes).
Komplet oversigt over godkendte kampe, pr.
19/11 2012 (pr. spiller):

GODKENDTE BOTNORM MATCHES, PR. SPILLER
Dato

Spiller

PR

Event

Længde

Modstander

2012-07-22

7

GM Steen Grønbech

2,70

Sommer Cup Øst

25

19545

Patrick Toxværd

2011-09-03

1078

IM Michael K. Larsen

3,34

Casino Copenhagen Open

13

7591

2011-09-03

1078

IM Michael K. Larsen

2,93

Casino Copenhagen Open

13

17606

2011-12-08

1078

IM Michael K. Larsen

2,74

Holdturneringen

17

3096

Andreas Christensen

2011-12-15

1078

IM Michael K. Larsen

2,98

Holdturneringen

17

7712

GM Henrik Løber

2012-03-11

1078

IM Michael K. Larsen

3,32

CLS

17

8643

Torben Sterup

2012-02-04

1090

IM Tue Rex

3,49

Holdturneringen

17

1078

IM Michael K. Larsen

2012-10-25

1090

IM Tue Rex

2,24

Holdturneringen

17

2174

Mads Peter Andersen

2012-08-30

1122

Claes Norreen

2,59

Holdturneringen

17

7590

IM Freddie Noer

2012-04-28

1509

Mårten Howe

3,45

Busher Memorial

13

3639

IM Aron Tendler

2012-09-06

1509

Mårten Howe

2,69

Holdturneringen

17

7849

Martin P Jacobsen

2012-09-16

1509

Mårten Howe

2,88

Holdturneringen

17

55

2012-11-01

1509

Mårten Howe

3,42

Holdturneringen

17

5349

Kenneth Sønderup

2012-05-07

1820

Marc Brockmann Olsen

2,69

Anti Ludo

17

5825

Jan Larsen

2012-06-14

1820

Marc Brockmann Olsen

2,92

Champions League

17

6152

Nikolai S Nilsen

2012-06-17

1820

Marc Brockmann Olsen

2,80

Anti Ludo

17

15

2012-09-13

1820

Marc Brockmann Olsen

3,44

Holdturneringen

17

7712

GM Henrik Løber

2012-09-20

1820

Marc Brockmann Olsen

2,85

Holdturneringen

17

5555

Thomas Kokholm

2012-10-25

1820

IM Marc Brockmann Olsen

2,08

Holdturneringen

17

4052

Morten Nielsen

2012-11-15

1820

IM Marc Brockmann Olsen

2,67

Holdturneringen

17

2174

IM Mads Peter Andersen

2011-09-08

1976

IM Mark Lillelund Larsen

3,43

Holdturneringen

17

7591

Michael Weile

2011-09-08

2174

Mads Peter Andersen

3,48

Holdturneringen

17

3592

Nicki Eerslev

2011-12-08

2174

Mads Peter Andersen

3,03

Holdturneringen

17

16194

Torben Krogh

2012-03-17

2174

Mads Peter Andersen

2,83

CLS

17

1078

GM Michael K. Larsen

2012-04-02

2174

Mads Peter Andersen

3,24

CLS

17

6935

Kim K. Jensen

2012-09-06

2174

Mads Peter Andersen

3,38

Holdturneringen

17

2246

Erling Skorstad

2011-09-03

2402

GM Karsten Bredahl

3,16

Casino Copenhagen Open

13

7590

Freddie Noer

2011-09-08

2402

GM Karsten Bredahl

2,95

Holdturneringen

17

2185

IM Thomas Hansen

2011-09-15

2402

GM Karsten Bredahl

2,81

Holdturneringen

17

3522

Lars P. Jensen

2011-09-22

2402

GM Karsten Bredahl

3,32

Holdturneringen

17

15699

IM Michael Hansen

2011-12-02

2402

GM Karsten Bredahl

3,42

Holdturneringen

17

22776

IM Pia Jeppesen

2012-08-21

2402

SGM Karsten Bredahl

2,57

Anti Ludo

17

9695

IM Thomas Myhr

2012-08-22

2402

SGM Karsten Bredahl

2,27

Anti Ludo

17

1122

Claes Norreen

2011-11-03

3639

IM Aron Tendler

3,07

Holdturneringen

17

7307

Morten Hessner

2011-12-08

3639

IM Aron Tendler

2,94

Holdturneringen

17

12

2012-04-28

3639

IM Aron Tendler

3,34

Busher Memorial

13

1078

Michael Weile
Kasper N. Nielsen

Tony Hauboff

Klaus Switon

Henrik Bang

>

GM Michael K. Larsen
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2011-07-11

7590

Freddie Noer

2,33

Sommer Cup Øst

25

2402

GM Karsten Bredahl

2011-12-01

7590

Freddie Noer

2,23

Holdturneringen

17

2877

IM Andreas Christian Olsen

2012-01-21

7590

Freddie Noer

3,33

Holdturneringen

17

2295

Lise Nielsen

2012-03-15

7590

Freddie Noer

3,10

CLS

17

1122

Claes Norreen

2012-04-28

7590

Freddie Noer

3,05

CLS

17

1387

Pernille Rosendal

2012-05-18

7590

IM Freddie Noer

2,86

Anti Ludo

17

9764

Steen Haff

2012-08-23

7590

IM Freddie Noer

2,81

Champions League

17

2000

Kristian Ernst

2012-11-15

7590

IM Freddie Noer

2,98

Holdturneringen

17

20773

2011-09-08

7591

Michael Weile

3,36

Holdturneringen

17

1976

IM Mark Lillelund Larsen

2012-02-04

7712

GM Henrik Løber

3,04

Holdturneringen

17

2185

IM Thomas Hansen

2012-09-09

9695

IM Thomas Myhr

3,38

Anti Ludo

17

7590

IM Freddie Noer

2012-09-14

9695

IM Thomas Myhr

3,23

Anti Ludo

17

6495

IM Søren Andersen

2012-09-15

9695

IM Thomas Myhr

3,16

Anti Ludo

17

1122

Claes Norreen

2012-10-14

9712

Michael Nielsen

3,05

Holdturneringen

17

22776

IM Pia Jeppesen

2012-06-09

11251

Lars Nielsen

3,27

?

13

7590

IM Freddie Noer

IM Hans Kristian Mathiesen

Grønne datoer/navne indikerer at kampene har givet en botnorm, røde datoer/navne at kampene er forældede.
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Normer til eftersyn

Landets skrappeste spillere har i den seneste tid kunnet blære sig med flotte titler som
GM og IM. Hvem er de nyeste internationale mestre? Og hvad mener formanden om
norm-systemet? Få svaret her i artiklen.
Tekst Taus Bøytler

M

edier, prestige, aktivitet i DBgF og
sponsorturneringer. Det var de ord,
der blev listet under fordele, da den
tidligere verdensmester i backgammon Peter
Hallberg i marts 2011 fik bragt artiklen “Titler i
backgammon” i Gammon # 118.
I artiklen præsenterede Hallberg et norm-system, der var godkendt af Dansk Backgammon
Forbunds bestyrelse, og som efterfølgende
trådte i kraft i forbindelse med Nordic Open
2011. Inspireret af titlerne i skak introducerede
Hallberg i alt fire forskellige slags normer: Rangeringsnorm (RN), mesterskabsnorm (MN),
TMP-norm (TN) og botnorm (BN) (for nærmere uddybning af de fire normer, se Gammon #
118). Hvis en spiller opnår en, to eller tre normer belønnes vedkommende med titlen International Mester, mens fire eller flere normer (dog
ikke fire ens normer) giver titlen Grand Master,
altså stormester. Endelig bliver spillere, der
opnår otte normer, mindst en fra hver kategori,
belønnet med titlen super stormester (SGM).
MASSER AF MESTRE
Ved introduktionen af normsystemet blev der
bragt en oversigt over alle de spillere, der med
tilbagevirkende kraft havde opnået mindst en
norm. Oversigten viste, at der på det tidspunkt,
altså i marts 2011, var 6 stormestre og 58
internationale mestre. En del af de internationale mestre er dog spillere, der ikke længere
er medlem af forbundet (for eksempel de top
skrappe Peter Jes Thomsen, Mogens Knudsen,
Tobias Christensen og Sander Lylloff).
Siden marts 2011 har 5 spillere fået opgraderet
deres titler, mens 12 spillere har fået titlen international mester. I skrivende stund har Dansk
Backgammon Forbund en super stormester,
ni stormestre og 58 internationale mestre (se
samtlige navne på Dansk Backgammon Forbunds hjemmeside, vælg “ratinglisten” på forsiden og sorter efter “normer”)
DE FANTASTISKE FEM (DER HAR OPGRADERET DERES TITEL)
Karsten Bredahl - nu super stormester med 8
normer
Rolf Nielsen - nu stormester med 4 normer
Michael “Mik” Larsen - nu stormester med 4
normer
Morten Lassen - nu stormester med 4 normer

Inge Christoffersen - nu stormester med 4 normer

1.

2.
3.

4.

Hvad er din overordnede evaluering af
norm-systemet her halvandet år efter,
det blev indført?
Har norm-systemet levet op til forventningerne?
58 ud af forbundets 716 medlemmer
har en norm (8,01 %). Er der en øvre
grænse for, hvor mange medlemmer,
der kan have en norm, uden at systemet
bliver udvandet?
Hvornår regner du selv med at få din
næste norm, og hvilken norm stiler du
efter?

Og her kommer svarene:
Allan Christensen, formand for Dansk Backgammon Forbund

Inge Christoffersen, Danmarksmester 2008 og eneste
kvindelige Grand Master

DE 12 NYE INTERNATIONALE MESTRE
Freddie Noer - 2 normer (BN + TN)
Thomas Myhr - 2 normer (MN (Nordic Open
2011) + BN)
Nevzat Dogan - 1 norm (MN (VM 2012)
Aron Tendler - 1 norm (MN (DM 2011)
Jan Ebbe Jensen - 1 norm (TN)
Christian Munk Christensen - 1 norm (TN)
Jens Neregaard - 1 norm (TN)
Jes Bondo - 1 norm (TN)
H.K. Mathiesen - 1 norm (TN)
Michael Schou - 1 norm (TN)
Klaus Switon - 1 norm (TN)
Nicolai Skov - 1 norm (TN)
SPØRGSMÅL OG SVAR
Gammons skrivekarl har stillet fire enslydende
spørgsmål til tre relevante personer for at høre
deres umiddelbare vurdering af normsystemet
indtil nu. Det drejer sig om Allan Christensen,
formand for Dansk Backgammon Forbund, Peter Hallberg, initiativtager til norm-systemet og
Marc Olsen, landets formstærkeste spiller, der
i skrivende stund har en score på 9-0 i elitedivisionen.

Spørgsmålene lyder som følger:

Allan Christensen, Formand for Dansk Backgammon
Forbund

Spørgsmål 1
Det spørgsmål er svært at svare kortfattet på
for mig.
Lad mig først slå fast, at jeg alene skriver som
privatpersonen, Allan Christensen. Nedenstående er på ingen måde udtryk for Bestyrelsens
holdning.
Min interesse som frivillig i Dansk Backgammon Forbund er først og fremmest begrundet
i at skaffe flere medlemmer til forbundet. For
at kunne det, mener jeg, at vi bliver nødt til at
have en bredere appel. Det arbejder vi på i BeGammon 120
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styrelsen. Licenssystemet skulle gerne bidrage
til dette og derudover skal der være konkrete
initiativer som fx vort samarbejde med Ungdomsringen.
Min holdning til normsystemet er, at jeg ikke mener, at det giver os en bredere appel. Jeg tror
faktisk, at det var Peter Hallbergs oprindelige
intention, da det er nemmere at kommunikere,
at man er international mester i backgammon
end, at man kan spille under 3,5 på XG.
Desværre ser jeg en tendens til, at normsystemet gør, at vi lukker os ude for omverdenen.
Utallige tråde om backgammonturneringer er
druknet i diskussioner, om turneringens vinder
får en norm eller om kampene kan give en botnorm. Prøv fx at se debatten om DM. Et andet
eksempel: på Steen Grønbechs Champions
League-hjemmeside er det første, der møder
mit øje: "Hvis man deltager, får man mulighed
for at samle botnormer". Helt ærligt! Prøv at
lade en udenforstående læse den sætning og
bede vedkommende om at forklare, hvad det
betyder. "Kan man vinde et botnorm? Det lyder
som en form for legetøj for drenge på 10 år",
kunne svaret måske være.
Normsystemet gør efter min mening, at vores
kommunikation bliver mere nørdet end nødvendigt. Det er rigeligt svært for nye medlemmer at
forstå meget af det, som backgammonspillere
taler om i forvejen.
Min evaluering af normsystemet er derfor, at det
i bedste fald er neutralt over for den målsætning, som jeg er mest interesseret i: at skaffe
flere medlemmer.
Når det er sagt, er jeg ikke i tvivl om, at Steen
Grønbech, Peter Hallberg, TU m.fl. har et ægte
engagement i backgammon og der er helt sikkert ikke nogen af jer, der ønsker færre medlemmer til forbundet.
Jeg vil ikke arbejde på at afskaffe systemet, for
man skal vælge sine kampe med omhu. Jeg har
heller ikke tænkt mig som formand at forbyde
folk at tale om det - højst appellere generelt til,
at vi forsøger at kommunikere på en måde, så vi
ikke er helt uforståelige. Der skal være plads til
nørderi, men vi skal tænke på målgruppen. På
forsiden af www.dbgf.dk skal kommunikationen

i hvert fald have bred appel.
Spørgsmål 2
Hvis forventningen var, at systemet skulle skaffe
flere medlemmer, er svaret nej.
Spørgsmål 3
Det har jeg ikke nogen holdning til.
Spørgsmål 4
Det kommer næppe til at ske.
Peter Hallberg, initiativtager til norm-systemet

have været en lille smule vanskeligere at blive
IM, men omvendt ville forskellen mellem GM og
IM blive for lille. Det SKAL være noget specielt
at blive GM.
En af de ting jeg havde håbet på er, at vi kunne
benytte disse titler mere aktivt i mediebilledet,
men det er klart for tidligt at evaluere på det.
Lad os lige selv blive trygge ved systemet og så
skal det andet nok komme.
Spørgsmål 3
Både ja og nej. Problemet er, om man ønsker at
belønne en bestemt præstation eller en rangering blandt medlemmerne. Jeg synes det sidste
er mere tilfældigt og i meget høj grad afhængigt
af medlemstallet. Bliver du GM i dag eller om
5 år, har du mere eller mindre skulle opnå det
samme. Jeg tror mere problemet ligger i vores
medlemstal end i titelsystemet. Lad os snakke
om det her igen når vi har 2000 medlemmer
Spørgsmål 4
Jeg har i praksis taget orlov fra backgammon
på ubestemt tid, så jeg stiler ikke rigtigt efter
nogen normer. Min aktuelle spillestyrke indikerer heller ikke ligefrem at der skulle ligge normer rundt om hjørnet. Mit bedste bud på en
norm er NO eller VM 2014 ;)
Marc Olsen, landets formstærkeste backgammonspiller

Peter Hallberg, Verdensmester 2004 og initiativtager til
norm-systemet.

Spørgsmål 1
Jeg er glad for at se at folk så småt er ved at
tage det til sig, hvilket betyder meget for mig
personligt. Det er min opfattelse at aktiviteten
af spillere i den højere ende af ratinglisten er
steget markant, hvilket var et af argumenterne
for at indføre af titelsystemet. Så vidt jeg ved
har vi ikke har nogen problemer indtil videre.
Spørgsmål 2
Det var min vurdering, at vi skulle lande på ca.
10 aktive GM’ere og ca. 50 aktive IM’ere. Det
virker måske lidt voldsomt, set i relation til det
medlemsantal vi p.t. har. Tanken var at honorere de spillere der havde udmærket sig uanset
medlemstal. Fik vi 1000 nye medlemmer i morgen, ville der gå ret lang tid, før bare 5 af dem
havde en titel. Set i bakspejlet burde det måske

Marc Olsen, Danmarks pt. skrappeste backgammonspiller
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Spørgsmål 1
Min overordnede evaluering er meget positiv.
Jeg synes at et normsystem hører til i vores
tankesport, ligesom vi har det i skak, og jeg
synes systemet som nu er blevet skruet sammen, primært af Peter Hallberg, er rigtig godt
udarbejdet. Vi er jo på et meget tidligt stadie af
dette, og man kan jo evt. overveje at korrigere
det en smule hen af vejen, hvis man kan finde
på forbedringer.
Det sidste års tid har vi set en trend som jeg
personligt synes er god, nemlig at mange spillere er begyndt at filme deres kampe. Dette er
med til at hæve det generelle niveau, og bringer
et ekstra element af seriøsitet til spillet. Jeg filmer selv alle mine kampe nu. Jeg tror at normsystemet har været med til at påvirke denne
trend i den seriøse retning. Særlig "botnormen"
gør at mange filmer deres kampe.
Spørgsmål 2
Jeg havde ikke rigtig så mange forventninger,
men da det blev sat i søen, tænkte jeg at det
virker som en god idé. Og jeg er stadig af sam-

me overbevisning.
Da jeg fortalte Falafel, at vi her i Danmark havde udviklet et normsystem, var hans reaktion
"Wow, hvor cool! Det burde man have i hele
verden...".
Spørgsmål 3
Det synes jeg ikke er et problem lige umiddelbart, 58 mennesker i verdens stærkeste gammon nation, lyder ikke slemt overhovedet i mine
ører... Det som man kan spekulere over, er om
man måske mangler en mellemting mellem IM
og GM... Måske man ved 1. norm burde hedde "National mester" og så først ved 2. eller 3.
norm hedder "International mester)... Man kunne forestille sig med tiden, at der kommer flere
og flere IM'ere, og derfor skal man muligvis
lave en korrektion hen af vejen. Men systemet
er stadig i sin spæde start, og jeg tror at man løbende vil lave forbedringer i systemet, hvis man
finder på gode opgraderinger.

IM'er endnu på dbgf.dk), og så går jeg hårdnakket efter de to næste normer inden for rækkevidde, nemlig +1300 normen og botnorm nr.
2, hvor man skal spille 5 kampe under 3.0 i PR.
På lidt længere sigt, virker normer for 1000
TMP over 1200 i rating rimelig svær at undgå,
så hvis jeg er heldig kan jeg opnå GM status
inden for et år eller to. Man ved dog aldrig hvornår det næste down swing starter, jeg krydser
fingre for at der går lidt endnu :)
Turneringsnormer ved man aldrig hvornår man
får, og det er særligt svært for mig, da jeg ikke
spiller så mange turneringer... Fx er det aldrig
lykkedes mig at få tid sat af til at spille DM eller
Nordic hovedturneringerne...
Billedet af venligt udlånt af Peter NM,
www.ibackgammon.dk

Spørgsmål 4
Jeg har lige fået min første norm, nemlig botnormen (selvom jeg ikke er blevet opdateret til
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Rolf Mørk Nielsen
- Ny Stormester
Tekst Jørgen Mohr

D

en 13. oktober, efter to vundne holdkampe mod Team Casino Copenhagen, lykkedes det Rolf Mørk Nielsen, at
opfylde de sidste krav og få stormestertitlen
i hus.
Situation før kampene mod TCC var at Rolf
manglede at spille 18 TMP med et rating niveau over 1210. Han lå forinden på 1211, så
i tilfælde af nederlag i første 17-points kamp
ville han falde under 1210 med kun 1-TMP op
til stormestertitlen.
Kravet var derfor at Rolf skulle vinde den første
kamp og blot holde sig i live i den anden.
Stemningen for en stormesterkåring kunne
ikke have været bedre! Verdensmesteren Nevzat Dogan havde inviteret til elitedivisionsrunde
i sin restaurant (Brasseriet) i Herning. Her blev
disket op med diverse lækkerier, kulminerende med en gourmet middag og ditto vine efter
matchen. Verdensmesteren fulgte desuden
kampene i restaurantens festsal tæt og vartede spillerne op efter alle kunstens regler.

Rolfs første modstander var Casper Brandenborg. Vores nye Stormester kom hurtigt foran
10-0. Casper kom dog stærkt tilbage og skabte spænding i matchen, men Rolf holdt fast og
vandt efter en spændende kamp. Næste kamp
var mod verdens eneste Super Stormester
Karsten Bredahl, den blev også en tæt affære,
som Rolf dog vandt efter DMP.
SPØRGSMÅL TIL STORMESTEREN
Hvornår begyndte du at spille gammon?
Jeg begyndte så småt i 1996-97 med at spille
Carlsberg cup sammen en ven. Et af stederne
hvor jeg deltog, var Carlsens Kvarter i Odense, som var fast ugentligt spillested for Fyns
Backgammon Union (som det hed dengang).
Dvs. jeg løb ind i alle de skrappe, som huserede dengang. Det var f.eks. Niels Fløjborg, Lars
Mortensen, Lars Utzon, Thomas Birch, Frans
V. Petersen, Brian Rosenberg og mange flere.
Jeg blev selvfølgelig banket sønder og sammen i starten og kan huske at jeg tænkte at
det bare ikke kunne passe at de skulle være så
meget bedre. På daværende tidspunkt havde

jeg stadig begynderens overbevisning om at
det her spil var pærelet.
Hvor meget tid har du brugt og bruger nu
på spillet?
Jeg har tidligere brugt rigtig meget tid hver uge
på enten at læse bøger, studere egne og andres kampe på computeren og så selvfølgelig
spille turneringer. Det var før jeg fik børn og før
arbejdet krævede mere og mere af min tid. Det
er samtidig fantastisk at tænke tilbage på, at
årene omkring år 2000 var lige der, hvor internettet boomede, og nogen begyndte at lægge
analyserede matches fra Nordic Open, VM
og andre store turneringer ud på nettet. Jeg
synes, det var helt vildt, at man kunne sidde
på sin egen computer og kigge en VM-finale igennem og for hvert træk beslutte sig for,
hvad man selv ville have trukket før man så analysen, så det gjorde jeg meget.
Jeg har selv deltaget i VM i Monte Carlo to
gange, men det er snart mange år siden, omkring 2002-2004 vil jeg tro. Dertil kommer en
del deltagelse i Nordic Open og selvfølgelig
et utal af lokale og regionale
danske turneringer.

Grunddata
Navn: Rolf Mørk Nielsen
Bopæl: Lund ved Horsens
Alder: 39
Klub: Horsens BgK

De sidste 4-6 år har jeg ikke
spillet særlig meget - hvert
år har jeg prioriteret holdturneringen men kun spillet en
enkelt individuel turnering
eller to om året. Det skyldes ikke at jeg har mistet
interessen men simpelt hen
travlhed på andre fronter af
mit liv. Jeg har dog lovet mig
selv at jeg strammer kraftigt
op på turneringsaktiviteten
igen når jeg bliver pensioneret ;-)
Dine vigtigste resultater?
Individuelt må det være
min tredjeplads ved Nordic
Open i 2007 - eller måske at
jeg nåede en førsteplads på
DBgFs ratingliste, igennem
et halvt års tid også i 2007.
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Men faktisk tænker tilbage på to Danmarksmesterskaber for hold i 2002 og 2003 med Århus
Backgammon Klub som de største øjeblikke.
Dengang spillede jeg på et utrolig stærkt hold
med bl.a. Lars Trabolt, Lars Bønding og Mogens Knudsen og det var folk med en virkelig
professionel og seriøs tilgang til spillet.
Fremtiden?
Ja, lige den nærmeste fremtid forventer jeg
desværre ikke, at jeg skruer væsentlig op for
aktivitetsniveauet. Holdturneringen har jeg
tænkt mig at holde fast i; det er for at se den

perfekte kombination af at få spillet noget god
backgammon og samtidig have et socialt sammenhold omkring det. De individuelle turneringer spiller jeg når lejligheden byder sig, men
det er ikke noget jeg prioriterer over så mange
andre aktiviteter. Hvis jeg skal spille de store
internationale turneringer, skal jeg først have
tid til at bruge mere tid på at dygtiggøre mig til
tidligere tiders styrke. Jeg må jo nok indrømme
at mit niveau ikke er hvad det har været.
Tak for svarene og endnu engang: Tillykke
med titlen!

Turneringsresultater for Rolf Nielsen, DBGF: 3311
Turnering

Dato

Række

Underrække

Placering

Aarhus Open

03-04.03.2012

Open

Consolation

1.

DM i Double Match Point

04.11.2007

Hovedrækken

Main

2.

19th TrueMoneygames Nordic "Wide" Open

05-09.04.2007

Championship

Main

3.

Svendborg Juleturnering

28.12.2006

Stjernerækken

Main

1.

Åbne Jyske Mesterskaber

10-11.09.2005

Hovedrækken

Consolation

2.

Casino Backgammon Cup

04.06.2005

Hovedrækken

Consolation VEST

3/4.

ÅM Doubles

31.07.2004

Hovedrækken

Main

1.

13. DM for hold

22-23.02.2003

Elitedivisionen

Studenterbar Cup

15-16.02.2003

A-rækken

Århus Mesterskab i Doubles

03.08.2002

Hovedrækken

Studenterbar Cup

23-24.02.2002

A-rækken

12. DM for hold

16-17.02.2002

Hovedrækken

Åbne Fynske mesterskaber

13-14.10.2001

Mesterrækken

Consolation

1.

Farum Open

10.03.2001

Mesterrækken

Main

3.

11. DM for hold

03-04.02.2001

Elitedivisionen

1. Svendborg Open

26.08.2000

A-rækken

Main

3/4.

Åbne Jyske mesterskaber

25-26.03.2000

Mesterrækken

Main

3/4.

Studenterbar Cup

29-30.01.2000

Hovedrækken

Main

3/4.

2. Humlebæk Open

25-26.09.1999

Mellemrækken

Main

1.

De Åbne Jyske Mesterskaber

05-06.09.1998

Mellemrække

Consolation

3/4.

1.
Main

2.
1.

Main

3/4.
1.

3.
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Invitation til årets store julebackgammon turnering:

Copenhagen Christmas Tournament 2012
Dato: 27. december – kl. 10.30
Sted: Restaurant Allégade 10, Frederiksberg
Pris: 400 kr. (entry 300 + reg. 100)
Jackpots – 1000 kroner Superjackpot
Flotte sponsorpræmier
Tidligere vindere:
2011 Joachim Lindgren
2010 Kenny Nissen
2009 Tommy Kean
2008 Pia Jeppesen
2007 Thomas ”Werle” Hansen

Tilmelding og info på: debatten - dbgf.dk/debat/indenlandske turneringer.
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Invitation til 10. Svendborg Juleturnering
Tid og sted
Søndag den 30. december 2012 på Børsen, Gerritsgade 31, 5700 Svendborg
Format
Cup med prog. cons.
Kamplængder afhænger af deltagerantal. Minimumlængde pr. kamp er 7 point.
Der er ur præference fra kvartfinalen – husk at medbringe ur
Præmiefordeling
Der er præmier til de 4 bedste i main (30/20/10/10) og 2 bedste i cons (20/10).
Pris og betaling
Entré: 300,Registrering 50,Entré indbetales på konto nr. 0815 8155764598, Svendborg Sparekasse.
Svendborg backgammonklub opkræver licens fra egne deltagere og deltagere uden klub.
Andre deltagere har pligt til at betale licens til egen klub.
Deltagerbegrænsning på 64 - derefter lukkes for tilmelding.
Deltagerlister vil løbende blive opdateret på www.dbgf.dk under "indenlandske
turneringer"
Registrering og turneringsstart
Registrering 10.30-11.00 og turneringsstart umiddelbart efter.
Side events
Der vil blive arrangeret speedgammon turnering og jackpots.
Begge dele bliver ratet.
Forplejning
Mad og drikke kan købes på spillestedet og må derfor ikke medbringes.
Kalkungryde ad libitum til 95 kr. kan bestilles ved registrering.
Turneringsleder
Kaj D Nielsen. Mobil:20 78 02 29

DM i Mixed Doubles
2012
Tekst Hans Kristian Mathiesen

N

år Bussens kaptajn Birgitte Nissen
spørger, om man kan hjælpe med at
lave DM i Mix, så siger man jo ikke nej.
Så derfor fik vi hen over sommeren arrangeret
en turnering i Riverclubs lokaler. Birgitte skulle
sørge for alle detaljer inden turneringen og jeg
skulle tage mig af turneringslederrollen på dagen. Der skulle lægges 9 monrad runder, hvoraf seks runder blev spillet lørdag og de sidste
tre om søndagen.
Dagen oprandt i starten af september og hele
31 par dukkede op. Sidst ankommende Jakob
Simonsen og Mel Starzak fik også den første
bye runde, så de lagde sig i toppen fra starten.
Der lå de godt og lunt langt hen i turneringen.
Deltagerne fik alle afviklet deres kampe og afleveret deres monradkort. Alligevel skred vores tidsplan en lille smule, da tidsplanen var
sat lidt hårdt efter tidligere erfaringer, hvor der
blev brugt PC til at lægge runderne. Det kunne
jeg ikke helt indhente ved at lægge runderne i
hånden. Så det beklager vi, men takker for den
tålmodighed, som blev udvist. Det virkede på
mig, som om alle hyggede sig, trods det at jeg
blev lidt stresset undervejs.

Turneringsledelsen Birgitte Nissen og Hans Kristian
Mathiesen

Inden sidste runde var der hele otte par,
som havde enten 11 eller 10 point af 16 mulige. Sjælendt har jeg set så tæt et opløb i en
doubles turnering. Mere end ¼ af feltet havde
stadig chancen for at vinde turneringen eller
placere sig højt i turneringen. Jakob og Mel
tabte begge i 8. runde til parret Poul Lindberg og Anna Bondo, som åbnede op for mulighederne i 9.runde. Det blev en spændende
afslutning, hvor den i september måned turne-

ringsvarme Jens Christian Pedersen og Joan
Bøg Andersen hurtigt afklapsede Langebros
Patrick Toxværd og Karina Langhoff 2-0 og
sendte sig selv i spidsen for turneringen med
13 points.

Jens Christian og Joan afventer spændt resultatet af
den sidste kamp inden de kan kalde sig danske mestre i
Mixed Doubles 2012

Nervepirrende kunne de nu gå rundt og se de
andre par falde fra i kampen om førstepladsen.
Især kampen mellem Mette Bræmer og Anna
Bondo blev fulgt nøje, da Christian Skjæran
havde sikret et 12. point mod Poul Lindberg. Desværre for Københavns Backgammon
Klubs formand og næstformand vandt Anna
Bondo kampen. Det sendte Lindberg og Bondo på andenpladsen, mens Christian og Mette
måtte nøjes med tredjepladsen begge med 12
points. Imens kunne Jens Christian og Joan
gå rundt med armene strakt i vejret og kalde
sig for de nykårede danmarksmestre i Mixed
Doubles.
Med en imponerende slutspurt kom både parret Taus Bøytler og Pernille Rosendal samt
parret Kristian Ernst og Pia Svendsen flyvende
bagfra og snød alle de par, som havde chancen for at snuse til guldet inden sidste runde.
Især Kristian og Pia viste stor styrke, da de
vandt de sidste fire runder 2-0. Pia Svendsen
var turneringens individuelle bedste spiller
med 8 ud 9 mulige gevinster. De tre runder
om søndagen var afsat til søndagsspurgt for
de par, der ikke fik sig placeret i toppen, hvor
Peter Lygteskov og Annie Hyttel vandt 5 ud 6
kampe i deres tre match-ups.

Vindere af DM i Mixed Doubles: Jens Christian Pedersen
og Joan Bøg Andersen

2. plads: Poul Lindberg og Anna Bondo

>
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Den officielle resultatliste for DM i Mixed Doubles 2012:
Ud af 18 mulige point fik præmievindere disse points.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. plads: Mette Bræmer og Christian Skjæran

#6005 Jens Christian Pedersen og #3647 Joan Bøg Andersen, 13 point.
#2180 Poul Lindberg og #9653 Anna Bondo, 12 point, korrektion 79/88/94
#11 Christian Skjæran og #3115 Mette Bræmer, 12 point, korrektion 75/83/87
#6472 Taus Bøytler og #1387 Pernille Rosendal, 12 point, korrektion 70/78/82
#2000 Kristian Ernst og #3883 Pia Svendsen, 12 point, korrektion 70/76/80
Søndagsspurt: #10133 Peter Lygteskov og #2706 Annie Hyttel, 5 point ud 6 point.

De sidste par år er det blevet mulighed for at
parrene selv kan vælge om de vil matches up
med samme køn eller krydse over. Efterfølgende talte jeg op, og det er kun 8 % af kampene,
der bliver spillet mod det modsatte køn. Så
jeg tænker, at flertallet er ligeglad eller helst
vil spille mod samme køn. I en tankesport som
vores bør parrene måske tænke mere over
match-ups, og det gør de måske også, uden
at jeg ved det. Men turneringen og statistikken er for mig mere et udtryk for, at deltagerne
hygger sig gevaldigt til turneringen DM i Mixed
Doubles, for det virker, som den er i højsædet
hvert år, fremfor at holde kønspræferencer.

Søndagsspurten: Peter Lygteskov og Annie Hyttel

4. plads: Taus Bøytler og Pernille Rosendal

5. plads: Pia Svendsen og Kristian Ernst
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Bussen Open 2012
Tekst Pia Svendsen, deltager på Hyggeholdet fra Hit and Run.

L

ørdag den 22. september mente Pernille Rosendal, Taus Bøytler, Birgitte Nissen, Hans Kristian Mathiesen og Steffen
Lundstrøm, at det var på tide, at sende bussen
på banen igen. 57 glade deltagere, fordelt på
19 hold á 3 personer, var da også helt enige,
særligt i betragtning af, at mange havde ventet
i 5 år på denne begivenhed. Det var Riverclub,
som gladelig lagde lokaler til begivenheden.

Der blev spillet til 11 i main, og mindst 2 ud af
et holds 3 deltagere skulle vinde sin kamp, for
at gå videre. De uheldige i main gik videre i cosolation, hvor der blev spillet kampe til 7 point.
Finalen i main blev flot vundet med cifrene
3 – 0 af holdet ”Two fish and af cow” bestående af: Jakob Andersen, Pia Jeppesen og
Poul Lindberg. Hvem af de tre, der er hvem
i holdets navn, må læseren selv gætte sig til,
men et faktum er det, at de tre klarede sig helt
suverænt under hele turneringen og det flotte
resultat bragte da også Pia Jeppesen op på en
første plads på topscorelisten. Super flot og
meget velfortjent, både Pias topplacering og
holdets sejr.
Runner up blev det ene af de to Fynhold ”Tourbussen” med Søren Nielsen, Niels Skov Larsen og Kenny Glud Nissen på holdet.

Pernille Rosendal laver velkomstdrinks.

Consolation blev vundet af nok turneringens
største overraskelse ”Bg Tosserne”, med Sanne Birch, Kristian Ernst og Kenneth Holt, alle
fra klubben Hit and Run, på holdet. De besejrede flot pokalmestrene fra Solrød med cifrene 2 – 1 i finalen.

Første udfordring for deltagerne i denne turnering var, i modsætning til alle andre turneringer, at finde på et godt og sigende holdnavn, da ingen ønsker at stå tilbage for den,
fra pokalturneringerne, nok så legendariske
”Bussen”. Mange ønskede at punktere denne bus, hvor første forsøg gik på et passende
navn. Og det var så sandelig ikke fantasien
der manglede hos deltagerne, der mødte med
navne som: ”Linje 3”, ”Rutebilen”, ”Tourbussen”, ”Ørkendronningerne”, ”Hyggeholdet”,
”Team Fynsland” og mange flere.
Næste udfordring for deltagerne kom allerede
umiddelbart efter ankomsten, idet alle skulle
prøve at nøjes med én af de skønne velkomstdrinks ”Solopgang” Bussen bød på. De fleste
klarede dog også denne udfordring i fin stil.

Den populære velkomstdrink: Bussen Sunrise.

Two fish and a cow vandt suverænt 2. Bussen Open.
Fra venstre: Pia Jeppesen, Jakob Andersen, Poul
Lindberg.

stemt ikke mente kampen burde slutte, til trods
for, at hun havde nået de nødvendige 7 point.
Dette kan jo kun tages som endnu et bevis på,
hvor hyggeligt det var at deltage i turneringen.
Udover hovedturneringen havde arrangørerne planlagt så meget forskelligt sidelir, at en
deltager forud for turneringen for en sikkerheds skyld måtte spørge: ”Nu er det vel en bg
turnering, jeg har tilmeldt mig”. Og jo da, det
var det, men derfor behøver ventetiden jo ikke
være hverken kedelig eller dyr. Men spørgsmålet var nu ikke spor mærkeligt, når man ser,
hvad der var af sidelir, hvoraf det meste endda
var gratis for deltagerne i hovedturneringen:
Fodboldquiz, Besserwisser, Wordfeud var
alle gratis at deltage i. Derudover var der ar-

BG Tosserne vandt consen. Fra venstre: Kenneth Holt,
Kristian Ernst og Sanne Birch.

Alle vindere blev behørigt fejret med præmieoverrækkelse, og ”Two fish and a cow” kunne
hjemtage den eftertragtede pokal, som selvfølgelig var en bus (heldigvis i mini format).
At der kun blev spillet til 7 i consen kom lidt
bag på nogle af spillerne. F.eks. kunne deltagerne opleve en af Ørkendronningernes spillere (oven i købet en fra turneringsledelsen),
Birgitte Nissen, kigge yderst overraske på en
anden turneringsleder, Kedde, da de to mødte
hinanden, og Kedde flot rakte hånden frem og
sagde tillykke, på et tidspunkt hvor Birgitte be-

Poul Lindberg er en ekstrem skrap bobspiller.

rangeret jackpots til hhv. 50 og 100 kr., og for
de særligt skrappe var der en Super Bussen
singlejackpot til 500 kr. Dette var medvirkende
til, at turneringen var ”levende” fra start til slut
for alle, også de spillere, som havde været så
uheldige at ryge ud tidligt i hovedturneringen.
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Foreningens tidligere formand, Kenny Nissen, viste sit store format ved flot at vinde
Besserwisser konkurrencen. Selvom der gik
ondskabsfulde, men muntre rygter om, at han
fik ”alle de lette spørgsmål”, er det hævet over
enhver tvivl, at det var en flot præstation, da
mange bg spillere jo som bekendt, er yderst
kloge og alvidende mennesker.

såsom nøgleringe og drikkedunke doneret af
Fyns trafikselskab. Disse blev tildelt til f.eks.
”Den næste der slår 3 – 1 i åbningsslag”, ”Den
næste der laver hit fra baren”, ”Den næste der
slår dobbelt 6” og så fremdeles. Det gjorde
jo også, at alle kæmpede ekstra hårdt i deres
kampe for at ramme det turneringsledelse lige
syntes, der skulle belønnes.

Der blev afholdt en spændende konkurrence
om, hvem der kunne slå det højeste slag med
2 terninger. Denne konkurrence var yderst eftertragtet at deltage i, og de 32 pladser var
hurtigt fyldt op. Vinderen blev Kenneth Holt
fra Bg Tosserne, som samtidig blev udråbt til
”Danmarks bedst rullende bg spiller”. Heldet
blev belønnet med en flaske vodka.

En præmie til de mest aktive jackpotspillere
blev der også uddelt. Pia Svendsen vandt en
æske chokolade for sin aktive deltage i både
nackpot og jackpots, og Mogens Drejer kunne
gå hjem med en flaske vin som tak for sin store
deltagelse i forskellige jackpots.

Super Bussen måtte udgå grundet for få tilmeldte, hvilket givetvis skyldtes, at alle var
travlt optaget af enten hovedturneringen, øvrige jackpots, nackpot eller en af de gratis arrangementer.
Under hele turneringen blev der uddelt forskellige meget eftertragtede sidegevinster

des og yderst velafviklet turnering, som først
sluttede ved midnat. En stor tak skal der også
sendes af sted til Riverclub, som lagde lokaler til. Og mon ikke vi alle kan regne med, at
fremmødet bestemt ikke vil være mindre, når
Bussen gentager succesen og arrangerer en
Bussen Open 3. Lad os alle håbe, at vi ikke
igen skal vente i 5 år på en gentagelse af denne sjove turnering.

På den måde lykkedes det turneringsledelse
at sørge for, at kun ganske få deltagere gik fra
turneringen uden at have vundet et eller andet.
Og det var jo bestemt medvirkende til at skabe
en overordentlig god, positiv og munter stemning under hele turneringen.
En stor tak skal lyde til Taus, Birgitte, Kedde,
Pernille og Steffen for at arrangere en så underholdende, spændende, levende, anderle-

Tourbussen tabte finalen. Fra venstre: Søren Nielsen,
Kenny Nissen og Niels Skov Larsen.

Bussen. Fra venstre: TB, Miss B., Kedde, P og King of wordfeud.

Se flere billeder fra 2. Bussen Open - 22. sep. 2012 her.

Gammon 120

18

DM Doubles 2012
Tekst Michael Schou

D

en 29+30 september 2012 lagde lokalerne i River Club Valby igen ryg til
en backgammonturnering. Desværre
for dette års mesterskaber havde kun sølle
18 par tilmeldt sig dette års mesterskab.
Hvorfor flere hold ikke fandt vejen frem til
spillerlokalerne, skyldes nok flere årsager
– men Swedish Open i Sverige tiltrak nogle
spillere, mens andre kiggede fremad til eks.
KBgK Casino Copenhagen turneringen eller
forbundets 25 års jubilæumsturnering. Desuden havde nogle måske lige spillet med i
Bussen turneringen.
Det har været et efterår med et stærkt udbud
af turneringer, og det går nogle gange lidt
ud over deltagerantallet, men spilleglæden
er stadig den samme.
Med et kig ned over de deltagende hold måtte favoritværdigheden nok knyttes på 4 af
holdene. Men ofte bliver disse hold overgået
af underdogs, hvilket har været tilfælde ved
adskillige tilfælde, da backgammon også
handler om at ’være på rul’.
De 4 hold undertegnede ville forvente at se
i top striden var de regerende Danmarksmestre fra 2012: Mik Larsen & Jakob Simonsen
samt de stærke jyder Rolf Mørk & Michael
Nielsen eller det fusionsholdet bestående af
Freddie Noer & Mads Peter Andersen og på
en lille outsiderplads de spillende turneringsledere, Karsten Bredahl & Michael Schou.

Efter 8. runde lå Mik og Jakob alene i spidsen, og skulle i 9. runde op imod Bredahl
og Schou som kæmpede for at nå med til
tops. Der var ingen plads til kammeratlige følelser spillerne imellem, og for første gang i
weekenden måtte Mik & Jay forlade en runde
uden point, hvilket betød, at Rolf/Michael og
Mads Peter/Noer gik forbi Mik og Jakob med
1 point inden sidste runde, og med Bredahl
og Schou 2 point efter spidsen. Da Mads
Peter og Freddie begge vandt i 10 runde,
sikrede de sig dermed det Danske mesterskab i Doubles for 2012.

Top opgør mellem Mads Peter Andersen & Freddie Noer
vs Mik Larsen & Jakob Simonsen.

Turneringen foregik i rigtig god ro og orden,
og de klager der kom frem til turneringsledelse skyldes kun terningerne ikke lande på
det man ønskede. Tidsplanen holdt fint om
lørdagen, og om søndagen var vi foran. Så
til sidst må vi håbe på en større opbakning
til næste års mesterskaber, da 18 hold reelt
set ikke er nok i kampen om en DM-titel, men
bedre planlægning af turneringer i 2013 er
vejen frem.
En stor TAK til Bondo & Co, som igen lagde
lokaler til endnu et godt backgammon arrangement.

Karsten Bredahl & Michael Schou vs Mads Peter
Andersen & Freddie Noer.

Billeder er venligst udlånt af Jan Larsen

Turneringen skulle spilles over 10 runders
monrad, så der var gjort klar til en stor backgammonweekend for de 36 spiller, som var
sikret 10 kampe til 9 point som minimum,
hvilket er konceptet i monrad-princippet.
Efter lørdagens 6x2 kampe var feltet stille
og roligt begyndt at dele sig op, og følgende
hold havde lagt sig i spidsen for turneringen.
9 point: Mads Peter & Freddie
Mik & Jakob

Michael Nielsen & Rolf Mørk Nielsen vs Tommy Kean &
Jakob Andersen.

8 point: Rolf & Michael
Tommy Kean & Jakob Andersen
7 point: Morten Andersen & Carsten Gardil
Jan Bendesen & Patrick Toxværd
Af favoritterne var det kun Bredahl og Schou
der lå nede på 7. pladsen med 6 point ud af
10, der ikke kunne følge med i top striden om
det danske mesterskab.

>
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Nr. 1 DM i Doubles 2012 Freddie Noer & Mads Peter
Andersen

Nr. 2 DM i Doubles 2012 Mik Larsen & Jakob Simonsen

Nr. 3 DM i Doubles 2012 Rolf Mørk Nielsen & Michael
Nielsen

Slut stillingen blev som følger:
Nr. 1 (15p): Freddie Noer & Mads Peter Andersen
Nr. 2 (14p): Mik Larsen & Jakob Simonsen
Nr. 3 (13p): Rolf Mørk Nielsen & Michael Nielsen
Nr. 4 (13p): Karsten Bredahl & Michael Schou

Turneringsledelsen Karsten Bredahl & Michael Schou
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Hit and Run
– Klubben for alle
Tekst Kristian Ernst

H

it and Run er en af de nyere klubber i
DBgF regi. Klubben blev stiftet foråret
2010.

Aktuelt er der 13 aktive medlemmer i alle
aldre, men ser hellere end gerne dette tal
forøget.
Initiativtagere var Sanne Birch, Dorthe Andersen samt Marianne W. Bach. De var
alle del af den nu hedengangne klub Hitting
Backs bestyrelse, men fik tiltagende lyst
samt mod til at starte en ny klub.

spil, hvor mange af medlemmerne allerede
hyggespillede. Der blev ligeledes ofte afholdt
små interne hyggeturneringer i Riverclub, såvel som privat.
Det resulterede i hele 3 hold i holdturneringen samme sæson. Det ene i 2. division, idet
Hitting Backs 2. hold rent faktisk rykkede op,
med udelukkende Hit and Run spillere.

Sidste år blev der spillet alle mod alle i 13
points kampe.
Turneringen er løbende over flere måneder
og afsluttes med en sommerfest, præmieoverrækkelse samt alt hvad dertil hører!!

Forventningens glæde var derfor stor, da
holdet skulle spille sin første officielle kamp i
pokalen, endda mod mega gigant favoritterne fra KBgK I.
Sensationen kom i hus med en 4-3 sejr efter
consultation match. Jo, samhørigheden virkede eminent fra start.
Året efter skulle klubbens 2. hold op imod
det legendariske Bussen hold ligeledes i pokalen.
Kampen blev vundet af 2. holdet med ikke
mindre end 6-0!!!
Klubbens vel nok to største enkeltstående
resultater til dato.
De seneste par år har klubben haft 2 hold.
Intentionen er naturligvis at komme op på
minimum 3 hold, som jo giver lidt mere aktivitet, konkurrence og tilhørende mangfoldig
hygge.
I klubbens korte levetid er der opstået tilbagevendende traditioner hvert år.

Næsten samtidig åbnede Riverclub, Retortvej 45, 2500 Valby, hvilket udmøntede sig i
en ideel og naturlig hjemmebane.

Julefrokost med pakkeleg, haps haps snaps,
lir og naturligvis gammon turnering.

Intentionerne var at skabe en åben klub i københavnsområdet - primært for nyere spillere.
De fik hurtigt talt flere tidligere klubkammerater ind i projektet. Hygge og lysten til forbedring skulle være den bærende drivkraft.
Hyggen kom af sig selv, mens Karsten
Bredahl i starten kiggede forbi og holdt seminar/foredrag til stor gavn for forbedringen.
Foråret 2010 blev der delt flyers ud til Nordic Open og der blev ligeledes påbegyndt en
mindre hvervekampagne på online sitet tv-2

Klubben har som DBgF i helhed brug for nye
og flere medlemmer. Derfor er der lagt en
del energi i hjemmesiden http://www.hitrun.
weebly.com som ofte bliver opdateret, over
500 besøgende har været forekommende på
dagsbasis!!
Planen er naturligvis at rekruttere nye medlemmer. Der ses derfor med stor længsel og
interesse frem til at forbundet får opdateret
sin forside, da det er nærmest umuligt for potentielt interesserede at finde klubbens link,
der således er placeret bagerst som nr. 26 i
junglen af inaktive klublinks.

Når holdturneringen er vel afsluttet, begynder det omfattende interne klubmesterskab.

KBgK er naturligvis forbilledet. Hit and Run
finder imidlertid tanken om et reelt alternativ
mere end velkomment. Det kunne jo være
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sjovt hvis mastodonten kunne bydes op til
dans rent kvantitetsmæssigt.
Så kender du nogen som har lyst/interesse
i at spille backgammon, et sted hvor resultaterne ikke nødvendigvis er alfa omega, så
tøv ej med videreformidling af ovenstående
link, hvor al relevant information om klubben
er nærmere beskrevet.
Hit and Run - Klubben for alle
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Swedish Open 2012
Tekst Hans Kristian Mathiesen

E

fter en lidt heldig tur til Portugal i sommerferien gik turen i slutningen af september til Stockholm, hvor svenskerne
i over 30 år har afholdt Swedish Open. Dels
for nu måtte der investeres lidt på ny, samt
Claus Elken var fødselar den ene dag. Så var
der dømt afgang Sverige.
Fredag aften var der velkomsttale og lodtrækning ved den nye turneringsdirektør
Michael von Bargen. Derudover ynder svenskerne også at afholde Calcutta auction. En
event, hvor det er meget sjovt at byde ind
på en gruppe spillere, som man kan holde
med resten af turneringen. Claus Elken og
jeg bød til højre og venstre, men svenskerne
smed om sig med sedler, så vi næsten ikke
kunne få et køb ind. Vi endte med at købe
en gruppe, som jeg ikke havde i tankerne fra
starten. En ukendt rumæner samt svenskerne
Pom Michelson og forrige års vinder SvenOlav Noren. Det var ikke den mest attraktive
gruppe – men alle har jo en chance.
I Champ- rækken var der 53 deltagere, og
seks danskere deltog Steffen Lundstrøm,
Kasper Crap, Michael Abdi, Claus Elken,
Inga Vigh-Pedersen og Kedde Mathiesen.
Mens Erik Hansen og Timm Berglund var
blandt 47 deltagere, der havde fundet vej
til Intermediate rækken. Begge rækker blev
spillet efter princippet om dobbelt elimination, hvor 4 fra hhv. winners og loosers bracket
gik til cup med kvartfinaler vind-eller-forsvind
kampe.
Derudover var Peter NM fra IBackgammon.
dk budt til Sverige for at livestreame og lave
et par interviews. Det gav masser af lir og liv
i turneringen, som blev vist rundt til hele verden, da der udover mange svenskere både
var amerikanere, franskmænd, nordmænd og
danskere med i potten. Eneste malurt i bægeret var, at vores kære svenske naboer ikke
var helt tilfredse med, at vi i Danmark samtidig holdt danske mesterskaber i doubles.
Det kan jeg kun give dem ret i, men jeg er
ikke sikker på, at det havde givet flere danske
deltagere, hvis den danske turnering ikke var
afholdt.
HØJT AT FLYVE – DYBT AT FALDE
Succes i Sydeuropa er ikke lig med, at bølgen fortsætter. Det måtte Inga sande på den
hårde måde. Tre gange klask og så var hun
ude. Den norske formand, amerikaneren Paul
Weaver og en ukendt i last chance så var
hendes bal forbi. Det samme skete for undertegnede. Først rundbarberet af Morten Howe
i winners bracket og sidenhen Claus Elken i

fighters bracket. I kampen mod Claus Elken
fik jeg endda lov til en føring på 8-2 til 9, inden jeg fik kniven ført til struben. Jeg havde
en ret interessant stilling mod Claus Elken i
det sidste spil.
Hvad gør du i nedenstående position? Hvid
fører 8-5 pc til 9 og skal spille 61?

Jeg er hvid og tænker, at der er tre alternativer: Det store spil hit and leave anchor 22/16
5/4*, hit and doubleslot inside 8/2 5/4* eller
det passive no hit 8/2 6/5. Med scoren foran
8-5 post crawford har jeg naturligvis ikke lyst
til at tabe gammon. Hit giver mere gammons
til begge sider, men tager jeg ikke initiativet, vinder jeg heller ikke så mange spil. På
Ibackgammon.dk’s video arkiv kan man se, at
jeg tænker på dette træk i over et minut. Det
var klart det sværeste træk for mig i turneringen. Jeg valgte det store spil at gå fra anker,
for jeg var sikker på det vandt flest spil, og
jeg ville gerne vinde kampen.
Efterfølgende blev stillingen analyseret i det
nordiske backgammon laboratorium. Norske
Bjørnar Kristoffersen og den svenske formand Oscar Carlson giver her deres besyv
med.

Svaret var således på XG++ analysen:
1. 22/16 5/4*
G: 10,0 % W: 50,2 % L: 49,8 % LG: 21,6
% ME: -0,450
2. 8/2 5/4*
G: 7,7 % W: 43,4 % L: 56,6 % LG: 17,7 %
ME: -0,504 (-0,054)
3. 8/2 6/5
G: 2,5 % W: 31,3 % L: 68,7 % LG: 6,7 %
ME: -0,515 (-0,065)

Vores nordiske venner var ikke begejstret for
det store spil. Men diskussionen var sjov, fordi procenterne viser, at et træk i equity kan
være forholdsvis tæt i gammonsave varianten
som her. Mens det er mega rigtig at spille mit
spil i DMP og gammongo varianter, fordi der
er store forskelle ved måden at vinde på. Til
trods for at jeg denne gang fandt det rigtige spil, er jeg set i bakspejlet ked af at have
spillet det store spil, for det gav Claus Elken
chancen for at vende spillet. Omvendt er jeg
heller ikke begejstret for at dobbelt slotte eller spille passivt. Jeg er stadig i syv sind over
dette træk.
CUP TURNERING SØNDAG MIDDAG
Resten af danskerne faldt fra en efter en, så
til sidst havde vi kun Michael Abdi at heppe
på. Han nåede frem til kvartfinalen søndag,
men her sluttede det danske eventyr så også
for denne turnering. Setup for turneringen
herfra var bedst af tre kampe til syv point for
fire spillere fra fighters bracket og fire spillere
fra winners bracket. De stærkeste svenskere
trak fra og viste alle format i denne del af turneringen. For nogle af svenskerne er deres
rangliste placering vist her:
Sveriges nr. 1 Thomas Rönn slog Kåre Aronsson, mens Sveriges nr. 3 Michael Løfbladt
slog Michael Abdi. Forrige års vinder og nr.
10 Sven-Olav Noren slog den stærke tysker
Martin Birkham, og skulle møde Sveriges nr.
2 Peter Carlson, der slog Håkan Åkerstrand.
I semifinalerne med top 3 spillerne fik Thomas
Rönn has på Løfbladt, men Peter Carlson
kunne ikke holder ”seedningen” mod den forsvarende mester Svempa. Så det var de to
gode venner og stærke spillere Rönn Noren,
som skulle spille finalen mod hinanden.
FINALEN
Kampen blev spillet i et andet rum, så der var
mulighed for at vise livestream på storskærm.
Paul Weaver og jeg blev spurgt, om vi ville
kommentere kampen, hvilket vi begge sagde
ja til. Med en konstant kommenterende Weaver, en backinggroup i form af Raj Jansari
og Carter Mattig samt en horde af svenskere, der også ville sige deres mening, så var
det en noget mundlam Mathiesen, der var at
høre under den finale. Godt det samme vil
jeg sige, for Weavers kommentering er en
hel historiefortælling, der sagtens kan stå
alene uden andres indblanding. Det er ikke
uden grund, at den mand har været på Giant
listen. Derudover skal Bjørnar Kristoffersen
også have stor ros for egenhændigt at notere tre kampe, så vi både havde svar på træk >
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og doblinger samt error rates fra tre kampe
undervejs, som kunne bruges i kommenteringen.
De tre finale kampe var velspillet, og Thomas
Rönn viste, hvorfor han klart er nummer 1 i
Sverige. Med error rates på 2,3 2,8 og 4,3
viste han, hvorfor han var favorit til at vinde
den turnering. Svempa spillede ikke helt det
samme niveau. Rönn begik nærmest kun en
større blunder i de tre kampe, men det kostede ham til gengæld også turneringssejren
trods det faktum, at han var stor favorit til at
vinde turneringen undervejs. Her er det sidste spil, hvor der står 2-0 til 7 point i tredje og
sidste finalekamp.
Svempa (hvid): 0
1) 31: 8/5 6/5
2) 55: 8/3(2) 6/1*(2)
3) Doubles => 2

Thomas Rönn (sort): 2
62: 24/18 13/11
42: Bar/21 13/11
Takes

men finalenerverne kan spille et puds for alle
og enhver.
10) Takes
11) Doubles => 8

65: 13/7 11/6
Takes

HIT. Det samme sker igen – et sving på 50
%. Vi er nu vidner til en vild turneringsafslutning. Folk har rejst sig fra stolene, og det ret
tydeligt at se, hvem de hver især holder med
i forhold til de forskellige hits.
Efter 65 fra Rönn sender Svempa straks snemanden i spil for at spille om kampen. Det er
en lille fejl, men han mister ikke særlig meget
på at doble. Der er meget få marked loosers
i denne stilling, så han bør reelt vente, da
Rönn har et meget nemt take. Trods det fortæller han Rönn, at det er tid til at få finalen
afgjort.
12) 53: 9/6 7/2*
13) 42: 9/7 6/2
14) 66: 23/11(2)

63: Cannot Move
21: Cannot Move
61: Cannot Move

23) 43: Cannot Move
24) 43: Cannot Move
25) 41: Cannot Move
26) 54: Cannot Move

62: 17/9
66: 13/1 9/3 6/Off
52: 5/Off 3/1
54: 5/1 5/Off

Rönn er nu 87 % favorit til at vinde matchen.
27) 54: Bar/16
54: 6/1 4/Off
28) 64: 16/6
62: 6/Off 4/2
29) 61: 6/Off 1/Off
54: 3/Off(2)
30) 64: 3/Off(2)
62: 3/Off 2/Off
31) 54: 3/Off 2/Off
43: 1/Off(2)
32) 31: 2/Off 1/Off
42: 1/Off(2)
33) 22: 2/Off(2) 1/Off(2)

En fin dobling af Svempa, der er bagud i matchen. Bedre bord, foran i ræset og trusler om
at sætte modstanderen på baren. Det ligner
en marked looser at hitte. Omvendt har Rönn
også et take, da Svempa ikke har så mange
byggere i zonen, og der er mulighed for at
lave et anker.
4) 61: 24/23 13/7*
5) 62: 24/22 13/7
6) 51: Bar/24 23/18
7) 62: Bar/23 24/18*
8) 44: 13/9(2) 13/5
9) 42: Bar/23 5/1

22: Bar/21 6/4(2)
53: 8/3* 6/3
33: 13/7* 8/5(2)
65: Cannot Move
42: Bar/23 11/7*
Doubles => 4

Masser af sving retur og Rönn finder nu en 4
knold frem fra skuffen! Det ligner et redoble
take for money, men så skal der altså justeres
for scoren og recube. Rönn slår mange gammons ihjel her, og han er bestemt ikke glad
for svinget i finalen her. Svempa har masser
af spil og er foran i løbet, dog er der mangel
på kontinuitet i stillingen for ham. Det er over
en dobbeltblunder at doble her, og den svenske ranglistestjerne smider 3 % i matchen
på denne cube. Det var nærmest den eneste blunder, Thomas lavede undervejs i alle
tre kampe. Han spiller generelt superstærkt,

Slam! Så fløj SvempaSnake, som han hedder
på nettet, fra 36 % i matchen til 86 % i et
hug. Slangen slog til.
15) 61: 11/5 7/6
16) 53: 7/2 6/3
17) 31: 11/8 2/1
18) 63: 8/2 5/2
19) 62: 6/Off 2/Off
20) 54: 6/2 5/Off

55: Cannot Move
51: Cannot Move
41: Bar/21 13/12
43: 21/18 12/8
66: 18/6 7/1(2)
31: 21/20* 6/3

I sidste øjeblik får Rönn ramt et skud og vender nu skuden fra 22 % til 72 % favorit i matchen.
21) 52: Bar/18
22) 64: 18/8

32: 20/18 8/5
54: 21/17* 18/13

AFSLUTNINGEN
Svempa skal rulle et af de fem høje pas slag
i sidste hug. Det gør han, og der udbryder
vild jubel. Slangen satte dødsstødet præcist
og ubarmhjertigt. Det var en fantastisk afslutning på denne turnering, hvor Sven-Olav
Noren genvandt mesterskabet. En check på
100K svenske kroner en gang om året er vel
ikke helt dårligt, hvis da ellers helbredet i det
lange løb kan holde til sådanne nogle spændende kampe.
Vi andre kunne rejse hjem en erfaring rigere
på, hvor grusomt et spil vi alle elsker. Claus
Elken og jeg kunne også prise os glade for, at
vi havde købt katten i sækken – eller slangen
om man kan sige – og ramt turneringsvinderen, så vi endte med ikke at gå helt tomhændet fra turneringen. Efter at have været af
sted til denne turnering de sidste fire år kan
jeg sige, at det er en af de mere hyggelige
internationale turneringer rundt omkring. Måske er det din tur næste år.
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Siamesiske tvillinger
og andre fortidslevn
Tekst Taus Bøytler

J

eg mener, det var den tidligere Dice Girls-profil Dorthe Jøker, der i foråret 2001
søgte efter en fast tegneserieskribent til
Gammon-bladet. Da jeg altid har været glad
for at tegne, tog jeg udfordringen op og tegnede efterfølgende 11 tegneserier, der blev
bragt i perioden april 2001 (Gammon # 78)
- august 2004 (Gammon # 97). Den vakse læser vil måske undre sig over, hvorfor det så
blev til 11 og ikke 20 tegneserier. Det skyldes, at jeg, af grunde jeg ikke husker, ikke fik
tegnet mine striber til Gammon # 86-93 samt
Gammon # 96.
Jeg har gennem årene haft en drøm om at
få de 11 tegneserier genoptrykt, og nu hvor
Gammon kun udkommer elektronisk, har jeg
haft mulighed for at gøre det uden at skulle
ligge søvnløs over de øgede portoudgifter, jeg
ellers ville påføre forbundet.
Med disse ord inviterer jeg nye og gamle læsere af mine tegneserier på en rejse tilbage
i tiden. Jeg kommenterer først alle værkerne,
der derefter bliver bragt i deres fulde længde.
God læselyst!
GAMMON # 78, APRIL 2001 - STRIBE: “ORDRUK BG KLUBS OVERLEVELSE”
Den første stribe omhandler Ordrup Backgammon Klub og den ekstremt stærke svenske spiller Jörgen Granstedt, der på den tid
tørnede ud for klubben i holdturneringen. I
stribens niende og sidste rude møder vi for
første gang de siamesiske tvillinger Michael
og René - alias Michael Schou, der i dag spiller for Mama Boyz II, og René Strøm Rasmussen, der fortsat tørner ud på Ordrup-klubben.
René var tidligere meget aktiv på debatten.
GAMMON # 79, MAJ 2001 - STRIBE: “SAGT
TIL LANDSRÅDET”
Lars Klammer, der spiller for Klaps, er den
eneste af de fem personer fra denne stribe,
der stadig er aktiv i forbundet. Lars Ryaa spillede for RPC-Marmaid og var kendt for, at han
elskede at være nøgen. Han spillede sin foreløbigt sidste kamp i 2011. Niels Frey tørnede
ud for Hitmen, der ikke længere eksisterer.
Han spillede senest i 2009. Kristian Stegen-

borg Larsen, der spillede for Klaps, spillede
også senest i 2009. Han er i dag bosat i Oslo,
og har giftet sig med norske Karrine, der også
spiller backgammon. Sidst men ikke mindst
er der Thomas Bræmer-Jensen, der senest
kastede terninger i 2006. Han spillede også
for Klaps, og har både vundet DM for hold
i 1997/1998 og 1999/2000, det individuelle
DM i 1997 og DM i Doubles i 1998 med Mogens Knudsen.
GAMMON # 80, AUGUST 2001 - STRIBE:
“TRABOLTSAKSEN VS. EDWARD SAKSEHÅND”
Denne stribe kom umiddelbart efter at Århus-hajen Lars Trabolt havde slået Lars Klammer i finalen til Nordic Open 2001. Der er
flere ting, der irriterer mig ved denne stribe.
For det første bør overskriften altid stå øverst,
hvilket den ikke gør i denne stribe. For det
andet er der ikke meget saks over Edward
Saksehånd. For det tredje er der ikke en rød
tråd i historien. I stribens sjette rude refereres
der til en episode, hvor Karsten Nielsen, der
i dag er bosat i Thailand, havde taget en frisk
knold mod holdkammeraten Stig Eide til en
turnering i Norge. I ottende rude tror jeg nok,
der refereres til et debatindlæg:)
GAMMON # 81, OKTOBER 2001 - STRIBE:
“JORDEN RUNDT PÅ 80 BG-SEKUNDER”
Via Borte med Blæsten, Julius Cæsar og Riget kommer vi frem til rude fem og seks, hvor
et drama udspiller sig: Et monster truer en fyr
med et backgammonbræt, men da backgammonbrættet bliver åbnet, bliver monsteret selv
bange, fordi de mange spidser fremstår som
farlige tænder. Jeg husker tydeligt, at jeg var
meget tilfreds med denne lille historie i historien. I rude syv har vi en dansende frakkel,
mens fyren i rude otte, der synger “Baffle-box
soldier”, er græsk-amerikanske John Bazigos, der ud over at vinde det individuelle DM
både i 1999 og i 2000 var kendt for altid at
spille med en baffle-box - en ca. 20 cm høj
trædims, som man skulle kaste terningerne i,
så de ramte diverse kanten i boxen, inden de
røg ud på brættet.
GAMMON # 82, DECEMBER 2001 - STRIBE:
“RINGENES HERRE”

Den femte stribe er helt sikkert min personlige favorit. Der findes næppe en bedre
cocktail end kombineret Ringenes Herre- og
backgammonhumor! I femte rude omtales en
“bacht souz-ring”. “Bacht souz” er vist nok
farsi og betyder noget i retning af, “du brænder mit held”. Udtrykket blev introduceret i det
danske backgammonmiljø af Navidi Afshar,
der havde kasakstanske rødder. Navidi spillede senest sin sidste officielle DBgF-kamp
i 2004. Navidi mente altid, at det var tilskuernes skyld, når han var uheldig. Han kunne
kigge med de ondeste øjne på tilskuere og
udbryde “bacht souz” eller “hvem kegger på
mit spel”, når tingene ikke gik, som han havde
planlagt. Roskilde-spilleren Robin Neumann
kalder sig tidligere for Baksus på debatten.
I stribens ottende rude er der en hånd, der laver fredstegn. Her har jeg ladet mig inspirere
af “Spy vs. spy”-tegneserierne fra de populære MAD-blade, hvor de ondskabsfulde spioner ofte kastede den slags håndtegn, når de
havde været lede overfor den konkurrerende
spion.
Efter at # Gammon 82 var udkommet så en
konkurrence i et af de der hæfter, der findes
i de fleste biografer. Man skulle skrive om sit
forhold til Ringenes Herre. Jeg sendte hele
backgammonbladet ind og henviste til min
tegneserie, og jeg blev faktisk nummer to i
den landsdækkende konkurrence, hvilket sikrede mig filmens soundtrack!
GAMMON # 83, FEBRUAR 2002 - STRIBE:
“LIFE OF TORBEN”
I påsken 1998 deltog jeg i min første backgammonturnering: Nordic Open. I løbet af
turneringen blev alle præmiepengene stjålet.
Det førte en længere erstatningssag med sig,
og forbundet var sandsynligvis gået konkurs,
hvis sagen var blevet tabt, og det er derfor
meget naturligt, at Torben Hasseriis, der på
det tidspunkt var sekretær i forbundet, drøfter
sagen med Karina Langhoff, der er dygtig til
love og den slags, i stribens to første ruder.
I tredje og fjerde rude møder vi Jesper K.F.
Hansen, bedre kendt som Feldballe, der var
en af drivkrafterne bag festklubben Gamses
Venner. Jesper K.F. Hansen selv har ikke spil- >
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let officiel gamse siden 2008, mens GM´eren
Michael Larsen, Nemo-hajen Søren Andersen
og BG Sjovhed-medstifteren Martin “Guerre”
Jensen med flere havde alle deres rødder i
Gamses Venner.
I femte og sjette rude får Karsten Bredahl lov
til at aflevere en knivskarp joke:)
Bemærk i øvrigt, at der drypper blod fra bogstaverne i overskriften. Det vil helt sikkert
være guf for en psykolog.
GAMMON # 84, APRIL 2002 - STRIBE:
“LANDSRÅDET”
Ligesom i striben “Sagt til landsrådet” (fra
Gammon # 79) optræder Lars Klammer med
en kvik bemærkning, og ligesom i den tidligere landsrådsstribe er han den eneste af de
citerede, der fortsat dyrker backgammon i
2012. De øvrige medvirkende er Hitmen-spilleren Erik Gravgaard, der i sin tid var med til
at oprette forbundet sammen med Chris Ternel, og som seneste spillede en officiel match
i 2011, Dorthe Jøker fra Dice Girls, der senest
var aktiv i 2008 og Michael Jourdan, Hitmen,
der havde et skrøbeligt helbred, selv om han
hedder det samme, som en af de største basketstjerner gennem tiden. Jourdan spillede
senest i 2008. Altså backgammonspilleren.
GAMMON # 85, JUNI 2002 - STRIBE: “SURE
ELLA”
Sure Ella var en fiktiv klummeskribent, der i en
periode skrev morsomme ting om folk i backgammonmiljøet. Det var vist nok Lødigt-spilleren Louisa Dahlin, der forfattede klummen.
I stribens første ruder møder vi den levende
legende, susperstjernen Morten Holm. I tredje rude møder vi gode gamle Anne Lise Wagner, der har været medlem siden 1993, og
som tidligere var meget aktiv på debatten. I
femte ruder er der gensyn med John Bazigos, der i Gammon # 81 sang om sin elskede
baffle-box. I fjerde rude er der gensyn med
de populære siamesiske tvillinger Michael og
René.I sjette og sidste rude står der “sandheden er derude” på hovedet, hvilket er inspireret af X-files, som jeg var kæmpe fan af i de
unge år.
Bemærk, at der også i denne stribe drypper
blod fra overskriften.

bech i finalen til de Åbne Jyske Mesterskaber.
Tidligere i turneringen havde han slået superstjernen Lars Bønding via en otteknold, der
vist ikke var helt efter teoribogen.
I femte ruder møder vi Peter Hallberg, der året
efter blev verdensmester. I den problematik
han rejser, refereres der til en utroligt spændende debat vedrørende styrkeforholdet mellem de to andendivisioner (jeg mener også,
at Henrik Bukkjær brugte en hel del krudt på
den debat).
I syvende rude er der behageligt gensyn med
de siamesiske tvillinger Michael og René, der
dermed er de eneste, der optræder i tre forskellige striber. Kæmpe tillykke!
GAMMON # 95, FEB/MARTS 2004 - STRIBE: “UBLU MIDLER”
I rude et anklager en bæver DBgF for misbrug
af sit navn. Her henvises der selvfølgelig til
det at beave i money game (når modstanderen dobler til 2, beaver du og tager i steder
knolden på 4). Stegenborg, som også optrådte i striben “Sagt til landsrådet” (Gammon #
79) er formand, og efter at have truet bæveren
med Benjamin-sagen fra 1992 (en ung mand
fik mere eller mindre tæsk af politiet, og levede efterfølgende på et plejehjem, frem til sin
død i 2008) kommer Kim Valeuer (dansk mester 2003, i dag bosat i Spanien) og nakker
bæveren. Til sidst kigger Bob Dylan forbi:)
GAMMON # 97, AUGUST 2004 - STRIBE
“VIFFERS HEMMELIGHED”
Den 11. og sidste stribe omhandler 2004-udgaven af turneringen Allimac Back Cup, der
også blev afholdt i 2005 og 2006. Allimac er
Camilla skrevet bagfra, og ophavskvinden til
den fikse titel var Hatten-spilleren Camilla Sørensen, der var turneringsleder. Camilla har
ikke spillet backgammon siden 2005. Turneringen blev vundet af Brian Elgaard (spillede
sidst i 2007), der efter sigende også skulle
være en yderst habil kortspiller, via finalesejr
over René Thor, der spiller for KBgK. Eller det
vil i virkeligheden sige, at han besejrede han
sig selv, da René Thor som bekendt blot var
en transmogriffet dublikation, hvilket fans af
Steen og Stoffer-universet ikke behøver at få
uddybet.

GAMMON # 94, DECEMBER 2003 - STRIBE:
“SESAM BOHEME”
Jeg har fik ofte at vide, at mine tegneserier
var meget indforståede. Striben “Sesam Boheme” overgår dem alle! I første ruder møder
vi en trold, der har iført sig en smart kokjole,
så folk tror den er et computerprogram???
Skånja er i øvrigt Tanja Skånstrøm, der hele
tre gange har været i cons-finalen til DM for
Damer (2001 (nederlag), 2003 (nederlag) og
2004 (sejr!)). Hun var ofte iført en drønsmart
kokjole, der hurtigt blev kendt i miljøet. I fjerde rude møder vi Hit and Run-profilen Martin
Kaltoft, der i oktober 2003 slog Steen Grøn-
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Biggammon
Tekst Uffe Kaagaard, MJ-BgK, Silkeborg

D

et hele startede som en idé for længe siden. Den blev taget frem igen og
igen, men blev hver gang lagt på hylden, da jeg ikke kunne overskue økonomien
i projektet.
En dag jeg var ude at handle, ville jeg benytte
lejligheden til at besøge nabobutikken, Legekæden i Silkeborg, som efter sigende skulle være Danmarks største legetøjsbutik. Jeg
kom i snak med indehaveren, som jeg fortalte
om min idé. Bl.a. at jeg havde tænkt mig at
bruge frisbee’s som brikker. Hun viste mig
deres frisbee’s i mange forskellige farver. Mit
ønske om at holde brikkerne i kun 2 farver,
blev i første omgang afvist, da de blev leveret
til butikken i assorterede farver. Da jeg foreslog Legekæden at de kunne få deres logo på
brikkerne steg interessen flere grader og jeg
kunne nu vælge de farver jeg ønskede. Efter
kun 2-3 dage blev jeg ringet op fra Legekæden, som fortalte at de havde 20 stk. røde og
20 stk. hvide frisbee’s klar til afhentning uden
beregning (og så var der lidt i reserve, hvis
nogen ikke kan modstå fristelsen til at smide
med dem).

Mig af sted til Kibæk hvor jeg kom til at tale
med ”maleren”. I løbet af 15 minutter havde vi
i fællesskab, på computerens tegneprogram,
lavet det perfekte underlag med bankens logo
og lidt reklame for Midtjysk Backgammon
Klub. Få dage efter modtog jeg presenningen
med fragtbil.
Det var forarbejdet. Nu skulle jeg have udtænkt hvordan bander osv. skulle udformes.
Det hele skulle kunne transporteres med minimal muskelkraft. Det skulle være nemt at
opstille og nedtage igen og når det var opsat
skulle det være stabilt.

24 plader. -2 sider til hver bande

Da jeg godt kan lide at arbejde med træ og
da jeg har værktøjet til det, blev det mit valg.
SBV, Silkeborg Beslag & Værktøj, (min
værktøjspusher) har sponsoreret en stor del
af de mange beslag som er brugt til samling
af det færdige spil.
Stark, Silkeborg har sponsoreret 5 stk. 6 mm
krydsfinerplader. (Jeg har dog måttet købe en
del ved siden af).
12 stk. midterrammer skåret til og limet

Nu var der ingen vej tilbage. Jeg talte derfor
med min bankrådgiver i Jyske Banks afdeling: Alderslyst i Silkeborg. Jeg havde en idé
om at jeg kunne få lavet et filtunderlag for ca.
kr. 1000. Dette beløb ville afdelingen gerne
sponsorere (jeg må være en god kunde).

Stor tak for støtten til:

Nu havde jeg fået blod på tanden. Jeg tog
derfor af sted til en af de større tæppeforretninger i Silkeborg. Forretningens interesse for
mit projekt var ikke eksisterende og egnede
tæpper til udebrug var både for tunge og for
kedelige i farverne.
Overskydende lim slibes af inden samling

Nu måtte jeg finde på noget andet. Hvad med
presenning? Lidt søgning på nettet ledte mig
frem til Kibæk presenningefabrik. Jeg ringede til dem og gav dem de ønskede mål på underlaget. Dagen efter modtog jeg en mail med
deres tilbud……………………………. Åh nej!
Det var næsten dobbelt så dyrt, som det jeg
havde aftalt med Jyske Bank.
-Nå, mig tilbage til banken for at høre om de
stadig ville være med. Nu oversteg det åbenbart min bankrådgivers kompetence, for nu
skulle det foreligges på et højere ledelsesniveau. Efter et par dage fik jeg deres svar: Hvis
banken kunne få deres logo påtrykt ville de
gerne være med.

Sandwich-plader limet og samlet

>
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Den store finaledag på torvet i Silkeborg den
24. august 2012.
Det hele kommer lige fra værkstedet og har
aldrig før været samlet. – Spændende om det
hele passer sammen.
Ét enkelt hul til en af gevindknopperne skulle
tilpasses.
– Ellers virkede alt perfekt.
Nu mangler det hele bare at blive malet.
Alt skal være i vinkel og lige stort. -Godt værktøj fra SBV
er alfa & omega

Prøvesamling uden lim. 54 Domino-dyvler pr. kasse.

12 sandwichplader klar til spartling og slibning

Limning

Ca. 100 huller fra sømpistol pr. plade spartles

Så mangler der bare 12 stk. kuffertbeslag til de 2 låg
og ca. 50 stk. gevindknopper som blev lavet af 5 m
gevindstænger.

... og slibes

En vellykket dag, men det forudgående værkstedsarbejde var alt for stort og tidskrævende.
Skulle jeg gøre det hele om en dag, har jeg en
god idé til hvordan det hele kan gøres meget
mere enkelt og meget-meget nemmere at
håndtere. Og så vil det desuden kunne laves i
næsten uforgængeligt materiale og vægten vil
blive minimeret en del.
–Lad os se om det nogensinde bliver til noget
(Skulle der mon være en sponsor derude?).
Træ til 2 kasser klar til samling. – Skåret ud af uhøvlede
fyrretræsplanker. Høvlet og fræset.
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Video Lessons
Tekst Ulla Hansen

J

eg har med stor fornøjelse set og lyttet
til Phil Simborgs backgammon video lessons. Phil Simborg har en meget behagelig måde at undervise på. Hvor lærerigt det
er, afhænger selvfølgelig af læserens niveau,
men jeg vover at dele denne mulighed for at
blive en lidt bedre backgammonspiller med
Gammons læsere.
Phil Simborg har naturligvis givet sin tilladelse
til at jeg bringer nedenstående videoer
Klik på billedet – lyt og lær

Fakta 1: Rundt om Phil Simborg
Phil Simborg is the USBGF Teaching Pro and has been a professional backgammon teacher for close to 20 years and founded thebackgammonlearningcenter.com to develop comprehensive teaching programs for students of all levels. His group currently has over 60
students worldwide, and his teachers include himself, Perry Gartner, John O’Hagan, and
Stick. Phil is currently ranked in the top 64 on the Giants list and is 5th on the US ABT tour
for 2012. He can be reached for private and group lessons at psimborg@sbcglobal.net.
312-543-0522 begin_of_the_skype_highlighting
FREE 312-543-0522 end_of_the_skype_highlighting
Professional Backgammon Teacher & Lecturer
www.thebackgammonlearningcenter.com/wp
www.mindgamescenter.com
www.facebook.com/usbgf
Education Advisor - Teaching Pro
www.usbgf.org

HVORDAN FLYTTER MAN 1-1?
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HVORDAN FLYTTER MAN 2-2?

HVORDAN FLYTTER MAN 3-1?
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HVORDAN FLYTTER MAN 6-3?

REDOBLING?

>
Gammon 120

42

BACKGAMMON FOR BEGYNDERE
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CLS - på vej mod sit
første skæve hjørne
Tekst Torben Sterup

D

a CLS tog sin begyndelse i 2009 var
det en turneringsplanlægningsnørd,
som hidtil havde ladet sin passion gå ud
over interaktive fodboldhold i spil som Sensible Soccer og FIFA-serien, der stod bag. Den
teoretiske baggrund fejlede derfor intet, hvorimod den praktiske var lig nul. Det gav sig også
udslag i at turneringen flere gange, i sin korte
levetid, har været igennem gennemgribende
omvæltninger, før den nu har ramt det format,
som forventes at være det blivende – dog fortsat med små relevante justeringer, hvor det vurderes nødvendigt. Den overordnede struktur er
definitivt på plads.
Grundtanken og hele målsætningen med turneringen var at skabe en ligastruktureret turnering, som det kendes fra holdturneringen, men
for enkeltspillere. Det skulle imidlertid først blive
i turneringens tredje år, i 2011, at et format, der
lignede dette, første gang så dagens lys og selv
herefter er lighederne mere fraværende end
nærværende – også i erkendelse af at en sådan
turnering står overfor helt andre udfordringer,
som gør den absolutte lighed til en illusion. Vi
kan dog stadig komme en hel del tættere på og
det arbejdes der fortsat intenst på.
2009: DE FØRSTE SKRIDT
Det hele tog sin begyndelse i 2009 hvor turneringen blev lanceret som én stor række for alle
deltagere. Den skulle afvikles over 15 runder,
som i en Monrad (dog med den undtagelse at
alle modstandere var kendt fra begyndelsen og
således uafhængig af løbende resultater). Da
turneringen imidlertid fik præcist 16 deltagere,
endte det dog i stedet med at blive en ren alle-mod-alle-turnering.
Der var på forhånd taget højde for at motivationsfaktoren for at spille turneringen til ende,
for en spiller der relativt tidligt løb ind i en masse nederlag, nok ville være forsvindende lille.
Dette forsøgtes undgået ved at lade en del af
den samlede præmiepulje blive fordelt blandt
alle spillere i forhold til antallet af vundne kamp.

For at der stadig skulle være en rimelig sum
reelle præmiepenge til turneringens vindere,
blev der imidlertid kun en 50’er tilbage for en
vunden kamp og man må nok erkende at det er
en forsvindende lille gulerod, som måske ikke
nødvendigvis hæver motivationen nævneværdigt hos ret mange. Tanken var god, men dens
reelle værdi var nok tæt på ikke eksisterende.
Ikke desto mindre lykkedes det dog at komme
igennem samtlige 15 runder, uden mere end en
håndfuld aflysninger og det var faktisk ganske
pænt set i forhold til at programmet rummede ikke færre
end 120 kampe, hvoraf en
meget stor del reelt var uden
betydning – altså lige bortset
fra den svimlende sejrsbonus
på 50 fuldgode kroner.
Deltagergebyret var 1.000 kr.
og det har uden tvivl afholdt
mange fra at deltage. Det
blev min første vigtige lektion
ud i turneringsbackgammons
planlægning og det skulle
ikke blive den sidste.
Den høje pris gjorde imidlertid at jeg, som naturligvis selv
deltog, pludselig befandt mig
midt i et stort felt som næsten udelukkende udgjordes af den danske backgammonelite. Med
hele 11 nederlag fik jeg også indtil flere lektioner på brættet i 2009 og hvad der ikke kunne
ses på resultatlisten det år, fremgik i stedet af
de resultater der fulgte. Turneringen blev nemlig startskuddet til det største niveauspring jeg
personligt har foretaget siden min backgammondebut i 2004. I løbet af 2009 øgedes min
rating med op mod 150 point og den er efterfølgende blevet fastholdt og steget yderligere siden hen. Jeg tør derfor godt proklamere højt og
utvetydigt at man virkelig kan lære meget blot
ved at spille med de skrappeste – igen og igen
og igen. Tænkt på det næste gang du frygter at
skulle møde en såkaldt ”haj”. Glæd dig i stedet

– chancen er der, for at det gør dig til en bedre
spiller. Det gjorde det for mig.
Tilbage til turneringen, som endte med et jævnbyrdigt trekløver, som alle stod med 11 sejre og
blot 4 nederlag. Derfor skulle der omkampe til
for at finde den samlede vinder. Michael Weile
trak det længste strå med to sejre, mens Peter
Bosse (som tre år senere igen skulle vise sig
helt i toppen af CLS) sikrede 2. pladsen med
en sejr over Allan Stage.

Michael Weile

En vellykket premiereturnering var overstået –
med en debuterende arrangør som havde lært
en del af denne turnering og derfor allerede
stod klar med radikale forandringer til det kommende års CLS.
2010: CLS OG KAOS
I 2010 var turneringen første gang opdelt i to
rækker. En elitedivision som var åben for alle og
en talentrække med en rating grænse på 1100.
Turneringen har været den mest eksperimenterende af dem alle og langt hen af vejen måtte
jeg erkende at der var meget der ikke fungerede. Alle deltagere fik i 1. fase præcist seks
kampe i deres pågældende række, mod spillere som blev fundet efter seedet lodtrækning. >
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Herefter fik kun de spillere som havde vundet
nul, en eller to kampe færre end den førende
spiller, lov til at fortsætte til 2. fase og yderligere
fire runder. Samme sortering gjorde sig i øvrigt
gældende efter 2. fase.
Også slutspillet var et eksperiment, idet det
hele tiden parrede de to lavest seede blandt de
tilbageværende deltagere imod hinanden, indtil
en enkelt stod tilbage. Således skulle vinderen
af 5. og 6. seedede møde 4. seedede og vinderen heraf møde 3. seedede osv.
Hele formatet var langtrukket, til tider uigennemskueligt – man kunne sige det var unødigt
kompliceret og tungt. Det blev således bortkastet efter blot dette ene forsøg.
Midt i alt postyret lykkedes det Michael K. Larsen at snuppe finalesejren i elitedivisionen, over
Nicolai Skov, som ellers var topseedet. Peter
Lego erobrede en flot 3. plads som han måtte
kæmpe sig igennem ikke færre end fire slutspilskampe for at sikre sig, da han blot havde
forladt 2. fase som 6. seedet.
Claus Steensgaard tog finalesejren over Christian Skjæran i talentrækken, imens Benny Jensen sikrede sig en 3. plads.

mening, hvis så stor en del rent faktisk foretrak
at spille så lavt som muligt. Da denne udvikling
samtidig var på nippet til at skræmme de allermest uerfarne langt væk fra selv CLS’ laveste
række, af frygt for at komme til at møde en
vaskeægte haj, lykkedes det mig imidlertid at
indgå et kompromis med disse stærke spillere, som alle indvilgede i at rykke bare en enkelt
række op. Således lykkedes det at sikre en hajfri D-række – noget jeg føler mig helt overbevist
om har været meget vigtigt for turneringens
fortsatte berettigelse og eksistens i det danske
backgammonmiljø.
Problemerne var ikke afværget men dog udsat
et år, så hovedet måtte straks lægges i blød
igen. Det var dog aldrig meningen at turneringen også herefter skulle have frit optag i alle
række – det var blot tiltænkt denne ene sæson.
Således ville en stor del af de aktuelle problemer forventeligt ikke eksistere på den lange
bane.

Michael Schou snuppede titlen i 2011 imens
Lykke Pia Rasmussen sikrede sig en flot
2.plads. Michael Weile og undertegnede var,
i sidste runde, i direkte dyst om
at undgå sidstepladsen og dermed nedrykning fra A-rækken. Titelindehaveren fra 2009, Michael
Weile, blev sorteper og rykkede
ned i B-rækken. En sen ændring
i formatet det efterfølgende år gav
ham imidlertid en ny mulighed for
at spille i højeste række, så han
slap med skrækken. Peter Bosse,
Mads Peter Andersen og Henrik
Lamber sikrede sig oprykning
til A-rækken, imens D-rækkens
Niels Sumberg blev den eneste
af turneringens 34 deltagere som
gik ubesejret igennem. Således
sikrede han sig naturligvis direkte
Michael K. Larsen
oprykning til C-rækken.

Formatet var langt fra nogen succes og det var
netop midt i erkendelsen heraf, at beslutningen
definitivt blev truffet om at indføre en egentlig
ligastruktur med op- og nedrykning – det havde
trods alt hele tiden været drømmen.
2011: PÅ RETTE VEJ
Så var den her! CLS 2011 nu med hele fire
rækker. Det stod dog hurtigt klart at én række
var særligt uinteressant for deltagerne og derfor endte B- og C-rækken med at blive slået
sammen til de to (prismæssigt) ligestillede rækker B/C1 og B/C2. Op- og nedrykninger i de
fire rækker blev imidlertid fortsat fordelt således
at der i 2012 igen kunne være A-, B-, C- og
D-række.
I 2011 var der frit optag i alle rækker og det
skabte undertegnedes største hovedpine. Sådan måtte jeg lære at ikke alle elitespillere nødvendigvis foretrækker at spille i de dyre rækker.
Da flere af dem påtænkte at søge så lavt som
D-rækken, blev jeg straks klar over at formatet
nu pludselig var en trussel mod sig selv. Hele
idéen med at rykke op og ned gav meget lidt

Michael Schou

2012: REKORDERNES ÅR
Igen i år viste det sig, at der ikke helt var potentiale til fire separate rækker i CLS. I erkendelse af at under en håndfuld B-rækkeberettige
spillere havde meldt sig, til den ellers populære
turnering med det rekordstore deltagerantal på
64, blev B-rækken endnu en gang nedlagt i den

11. time. Denne gang på ubestemt tid. De få
spillere som skulle have spillet i B-rækken fik nu
i stedet valgfrihed mellem A-rækken og den nye
B-række (som altså var den oprindelige C-række). Samtidig blev den oprindeligt planlagte
D-række omdøbt til C-række og et nyt kaos var
afværget.
Konsekvensen blev at der også fremover blot vil
være tre rækker i CLS og ikke fire. Om den fjerde række nogensinde vender tilbage er svært
at spå om, men der barsles ikke med planer
på den front lige de første par år. Nu hvor nye
spillere altid vil træde ind på det laveste niveau,
uanset den enkeltes styrke, er netop tre rækker
nok den oplagte løsning. Således er vejen ikke
alt for lang for en god spiller der gerne vil op at
spille på det højeste niveau, men samtidig skal
der stadig arbejdes for det.
Turneringen i 2012 var heller ikke uden torne,
men det er ikke svært at få øje på den positive
fremgang. Nok er der udfordringer hvert eneste
år, for sådan har det været. Udfordringerne bliver imidlertid mindre år for år og det understreger, at vi bevæger os i den rigtige retning. Jeg
er en arrangør der i dag er blevet lidt klogere,
men som naturligvis fortsat mangler den store
erfaring og rutine som andre stærke turneringsarrangører i miljøet bærer rundt på. Det vil det
imidlertid kun være tiden der kan ændre på og
undervejs er jeg bare glad for, at jeg hver gang
er stødt på rutinerede og velvillige kræfter, såvel
indenfor det officielle DBgF som udenfor, der
gladelig har bistået med råd og vejledning når
behovet har været der.
Denne gang lærte jeg blandt andet, at der skal
en hel anderledes styring på de mange omkampe der pludseligt kan opstå. Da sommerferien
først var over os, truede den med for alvor at
trænge turneringens afgørelse, i specielt en enkelt række, ud i helt uoverskueligt langdrag, til
stor frustration for flere. Samtidig viste nedrykningsslutspillet i A-rækken at et slutspil udelukkende om at undgå
nedrykning ikke har
tilstrækkelig motivationsfaktor.
Turneringens
succes i antal kom til
gengæld til at koste
i frafald, da ikke færre end tre deltagere
denne gang forlod
den i utide. Da dette
altid skaber usportslige vilkår for de tilbageværende deltagere er det naturligvis
noget vi skal forsøge
at reducere mest muligt. Det stiller store
krav til arrangør, såvel som til de spillere der
deltager. Frafald er imidlertid den største trussel for en turnering hvor en spiller forventes at
spille videre, selvom den pågældendes egen
rolle må siges at være udspillet.
Oprykkeren fra 2011, Peter Bosse, løb med
årets titel – skarpt forfulgt af Mads Peter som >
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ligeledes er oprykker fra 2011-sæsonen. 3.
pladsen tilfaldt den tidligere vinder fra 2010,
Michael K. Larsen.

Peter-Michael Valeur Bosse

2013 HVAD ER DER I VENTE?
2013-udgaven af CLS er fortsat på tegnebrættet. Hvad der imidlertid ligger helt fast er
følgende:
•

•

•

•

•

•

Turneringen vil bestå af en A-, B- og C-række (hver med et par og tyve forhåndskvalificerede spillere)
Alle nye spillere (uanset spillerstyrke) starter fra C-rækken og skal således spille sig
op
En A- eller B-rækkespiller som ikke stiller
op et eller flere år i træk tvangs nedrykkes
ikke, men starter i den række vedkommende sidst var kvalificeret til (man skal med
andre ord spille sig ned)
Op- og nedrykningspladser vil altid blive
fordelt på en måde der har til hensigt at
skabe tre rækker med nogenlunde lige
stort deltagerantal
Ingen slutspilskampe om nedrykning og
lignende (slutspilskampe vil fremover udelukkende have til formål at fordele placering, resultater og præmier mellem de
bedst placerede spillere)
En fastlagt skæringsdato for afvikling af
eventuelle omkampe (denne ligger fast og
meldes ud fra turneringens begyndelse)

spille CLS13 er at gøre dig denne ene tanke:
Vil du fortsat være indstillet på at spille dine
resterende kampe, selvom du med 4 nederlag
i træk ved at du hverken kan nå
det ene eller det andet?
Hvis du kan svare ja til dette
spørgsmål, så er jeg helt sikker på
at CLS lige er en turnering for dig.
Hvis du kun kan svare nej til
spørgsmålet, så er CLS med stor
sandsynlighed ikke noget for dig.
Det siger jeg, vel vidende at det
kan komme til at koste deltagere
på bundlinjen – men forhåbentlig
vil det sikre en sportslig afvikling
udelukkende med dedikerede deltagere, som naturligvis synes det
er sjovere at vinde end at tabe,
men som trods alt stadig stiller op
til kamp ud fra hensynet til turneringens øvrige
deltagere.
Der er gang i mange overvejelser i disse dage
og enhver der har spørgsmål eller kommentarer
til ovenstående, eller til CLS i det hele taget, er
altid velkommen til at kontakte mig på telefon
51 90 13 21 eller sterup@webspeed.dk.
Jeg er lydhør overfor ethvert forslag I måtte
have – CLS er til for backgammonspillerne, så
det er min målsætning, at den bliver en god og
sjov turnering at deltage i, for så mange som
overhovedet muligt. Fire år med CLS har lært
mig at det ikke kan lade sig gøre at tage hensyn
til så mange forskellige spillere, med så mange
forskellige ønsker og behov, men CLS vil naturligvis gerne favne så bredt som overhovedet
muligt, så giv endelig lyd fra dig hvis du sidder
og brænder inde med et godt input.

Vidste du…
… at samtlige fire historiske vindere af CLS’
øverste række har Michael som en del af deres fornavn.
… at der blot har været bud efter min ruling
som TL én gang på de fire år og så var jeg
ikke engang tilgængelig, da jeg holdt barnedåb for min datter i Randers.
… at Lykke Pia Rasmussen, som den eneste har deltaget i to forskellige CLS-rækker
på samme tid – en bedrift der formodentlig
aldrig nogensinde vil blive tangeret da det
nuværende og fremtidige format ikke tillader
dette.
… at CLS blot er en forkortelse for turneringens oprindelige navn Copenhagen League
Singles, som også var det officielle navn i
2009 og 2010 (navnet skabte dog så megen
forvirring at flere begyndte at kalde turneringen for Champions League Singles – derfor
hedder turneringen i dag slet og ret CLS).
… at CLS hverken har en pokal eller præmieoverrækkelse hvor vinderne hyldes.
… at CLS fra 2012 og i al fremtid er en turnering helt uden registreringsgebyr.
… at CLS altid lanceres i umiddelbar forlængelse af holdturneringsafslutningen og således er den tidligste af de mange turneringer,
som holder backgammonmørket ude, i holdturneringens fravær.

Til slut en stor tak til alle som har bidraget til at
CLS har kunnet fungere som et fast element i
dansk turneringsbackgammon gennem de seneste fire år – herunder en tak til de mange spillere som har gjort det hele muligt, DBgF, TU og
andre som frivilligt eller på min opfordring har
stillet sig til rådighed. Især en stor tak til Karsten
Bredahl som jeg gentagne gange har trukket på
i de fire år der er gået.

Der tænkes naturligvis også nye tanker frem
mod CLS13 og nedenfor finder du nogle få af
de tanker der p.t. arbejdes med. Disse er blot
overvejelser og må altså ikke betragtes som
definitive:
•

•
•

•

Der spilles bedst af 3 kampe til 7 point i
stedet for én kamp til 17 point (dette bl.a.
for at skabe en form for score at differentiere ellers ligestillede spillere på og
derved reducere behovet for omkampe)
Maksimalt 8 spillere i alle rækker
En kortere turnering med lidt færre kampe som skal være færdigspillet inden
sommerferien
En integreret cupturnering, som kører sideløbende med CLS.

Mit største budskab til dig som overvejer at
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Casino Copenhagen
Backgammon Open
2012

Københavns Backgammon Klub kippede igen med flaget i backgammonens tjeneste.
Tekst Christian Skjæran

D

er var over 100 fremmødte i Casino
Copenhagens flotte lokaler og der var i
samarbejde med Danske Spil, og deres
Zezam spil på internettet, lagt op til en spændende backgammonturnering med en masse nye tiltag. Der blev spillet i tre forskellige
rækker, så man havde en chance for at vinde
uanset den enkelte spillers styrkeniveau. Ud
over de tre hovedrækker blev spillet en række
8 mands jackpots samt en gratis ekstra turnering mens de spændte deltagere ventede på
udfaldet af de endelige finaler.
Det var anden gang i nyere tid at Københavns
Backgammon Klub stablede en stor turnering
på benene, men egentligt bare en tilbagevenden til en tradition fra klubbens første leveår
– f.eks. var Åbne Københavns Mesterskaber
2000 en stor succes med over 200 deltagere
og en masse sponsorpræmier.
KAN MAN SLÅ EN VERDENSMESTER
Det troede odds sætterne hos Danske Spil
på – de satte oddsene med input fra et par
eksperter i backgammon-miljøet. Der var hele
odds 25 på IM Nevzat Dogan som vinder – et

odds der lå tæt på IM Klaus Switons odds på
22 – turneringens vinder fra 2011. Favoritterne
var et trekløver fra Elitedivisionen: IM Freddie
Noer (odds 16), SGM Karsten Bredahl (odds
17) og GM Steen Grønbech (odds 18). Alle
tre har længe været at finde på DBgF’s top 20
rating listen og Steen og Karsten er også at
finde på ”Giants of Backgammon 2011” som
hhv. nr. 29 og 39.
Det 37 mand store felt i turneringens mesterrække var meget stærkt og som noget nyt var
næsten alle forhåndsregistrerede, så de kunne
komme på Danske Spils Oddset program. Vi
håber at Danske Spil synes de fik en god start
i samarbejdet med backgammon-miljøet og at
begge parter kan få gavn af det fremover.
OPLØBET TIL FINALEN
Finalen i mesterrækken blev et opgør mellem
den regerende verdensmester IM Nevzat Dogan og den daværende topscorer i den danske
elitedivision IM Peter Bosse fra Københavns
Backgammon Klub. De to skrappe backgammonspillere havde før finalen mødtes allerede
én gang, hvor Bosse kom bagud 0-9 til 11
point, men vandt efter et fantastisk comeback.

Dermed måtte den regerende verdensmester
kæmpe sig igennem "fighters bracket" for at
komme tilbage til de endelige semifinaler. I
semifinalen slog Nevzat den toprutinerede IM
Steen Grønbech fra Team Casino Copenhagen. Bosse slog i sin semi-finale sin tidligere
læremester IM Hans Kristian "Kedde" Mathiesen, som for tiden spiller for Lødigt.
I finalen kom Nevzat foran 10-5 til 11, men Bosse kæmpede sig tilbage til 8-10, men så faldt
kampen ud til Nevzats fordel og sejren lød så >

Se mere her
http://www.facebook.com/video/video.
php?v=10151112525569472
http://kanalsport.dk/indslag/mod-verdensmesteren-i-backgammon
http://kanalsport.dk/indslag/derfor-skal-du-spille-backgammon
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på 11-8. Det var en glad og tydelig stolt vinder
som kunne modtage præmiechecken, pokalen og hyldesten fra publikum. Som en ekstra
præmie fik Nevzat også en gratis plads til den
største europæiske backgammon turnering:
Nordic Open, som DBgF afholder hvert år i
påsken.
Tak til Casino Copenhagen og Danske Spil for
det gode samarbejde med at arrangere turneringen. Vi havde i KBgK bestyrelsen en dejlig
dag som arrangører og håber at der bliver en
3. udgave i 2013.
Se flere billeder fra turneringen i Bjørn Kroghsbo’s foto-album på Facebook: http://www.
facebook.com/media/set/?set=a.1015117172
6359318.475429.851039317&type=3

CASINO COPENHAGEN
BACKGAMMON OPEN 2012
5.-6. oktober 2012 – København, Danmark
Championship række (37 deltagere)
Vinder: #3491 Nevzat Dogan
Finalist: #1096 IM Peter-Michael Valeur Bosse
Semifinalist: #20773 IM Hans Kristian "Kedde" Mathiesen
Semifinalist: #7 GM Steen Grønbech
Advanced række (26 deltagere)
Vinder: #2437 Anders Storm Hansen
Finalist: #8643 Torben Sterup
Semifinalist: #9149 Inga Vigh-Pedersen
Semifinalist: #7175 Thomas Fuglheim
Intermediate række (36 deltagere)
1: (NY) Thomas Tenland (SE) (6 sejre)

2: #3631 Roberto Schmidt (5 sejre)
3: #6101 Sally Larsen (5 sejre)
4: #3686 Jørgen Bidsted (5 sejre)
Yderligere 5 spillere havde 5 sejre (fik andel i
pengepræmier, men ingen placering)
Danske Spil gratis ekstra turnering (57
deltagere)
(Rates ikke og ikke resultatgivende)
Pulje A vinder: Doron Lavari (gæst)
Pulje A finalist: #6101 Sally Larsen
Pulje B vinder: #7590 IM Freddie Noer
Pulje B finalist: #2000 Kristian Ernst
Lodtrækning om "top of the night"
gavepakker
#3963 Jerker Sandberg (SE)
#3631 Roberto Schmidt
for-skal-du-spille-backgammon

Klik på billedet for
at se slideshowet.

>
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Hvordan går det i
Elitedivisionen?
Tekst Hans Kristian Mathiesen

R

edaktøren bad mig inden sæsonstart at
skrive en holdprognose for, hvilke hold
der klarede sig godt og hvilke hold jeg
troede klarede sig skidt gennem den igangværende sæson. Naturligt nok er der et par overraskelser undervejs og jeg har også ramt et par
gode forudsigelser. Ellers ville der jo heller ikke
være den lir, som opstår hen ad vejen. Samlet
set ser det dog ud til, at de ihærdige træningshold klarer sig godt og nogle af de tidligere mestre får en på nakken.
Før starten lavede jeg en beregning af rating,
der gav følgende bud på, hvordan holdene ville
klare sig:

01 TEMPLE
Mine forhåndsfavoritter har ikke haft den tur i
den, som jeg troede, de ville få. Holdets kaptajn
Klaus Switon har ikke haft den bedste start på
turneringen. Resten af holdet har samlet klaret
sig jævnt, og de har lagt sig i midten af divisionen. Overraskelsen på holdet er, at de har
hevet et par gamle kendinge i form af Morten
Nielsen og lillebror Peter Switon på banen.
02 CASINO COPENHAGEN
Ligeledes har Casino holdet heller ikke haft det
stød i koppen, som de plejer. Sidste års topscorer på holdet Claes Norreen og Casper Brandenborg er blevet helt humane i år. Holdet kan

Tabel over holdene

Alle

Top4

Alle

Top4

Mål

01 Temple
02 Casino Copenh. (M)
03 Nemo
04 Nemesis
05 Lødigt
06 BK2007
07 Roskilde (O)
08 KBgK
09 Horsens (O)
10 Soiree Dansante
11 Klaps
12 Valby BgK (O)

1208
1202
1192
1189
1183
1171
1152
1155
1146
1141
1119
1112

1235
1237
1248
1209
1225
1202
1208
1177
1196
1176
1163
1119

1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12

3
2
1
5
4
7
6
9
8
10
11
12

top 3
vinde
vinde
vinde
vinde
top 3
vinde
top 3
vinde
vinde
vinde
undgå

De fleste vil selvfølgelig gerne vinde, når de
spiller i Eliten, mens Valby har lagt en lidt mindre målsætning for dagen. Mine bud var Temple og Casino holdene i toppen, mens Klaps og
Valby ville få det svært. Mine Dark horses var
BK2007 samt Soiree Dansante. Lad os kigge
lidt på, hvad der er sket gennem den første
halvdel af sæsonen.

samlet set efter 11 kampe præstere et lille plus
på 1. Det virker ret sløvt, selvom der stadig er
en skudchance på medaljer.
03 NEMO
Før turneringen vidste jeg ikke, hvor vi havde
Nemo henne. Det ved vi nu. Desværre ligger
de som bundprop, og de ligner et hold, som

for første gang i holdturneringens historie må
rykke ud af divisionen. Det er endnu aldrig sket.
Flere af stjernerne spiller ikke, og det er kun ny
ankomne Pernille Rosendal, som har vist vilje
og et plus på kontoen. De må i gang eller fyre
træneren, for de mangler stadig turneringens
første holdsejr. Der skal point på tavlen.
04 NEMESIS
Dette gudehold lever heller ikke helt op til egne
forventninger i denne sæson. Det lille minus
kommer fra kaptajnen Larsen og tidligere divisionstopscorer Becher, som ikke har vundet individuelle kampe endnu. For at de skal rykke væk
fra nedrykningsstregen, må disse to spillere ud
og vinde nogle kampe.
05 LØDIGT
Med tre gange 0-4 nederlag i starten og flere
negative individuelle scorer på holdet, er man
allerede nede under stregen. Det ser ikke ud til,
at holdets træningsturnering før sæsonen har
smittet af på pointhøsten. Der skal nye boller
på suppen for at komme ud af den suppedas.
06 BK2007
En af mine dark horses BK2007 har skrabet alt
heldet sammen i denne sæson og sørget for,
at alle spillere har individuelle plus scorer. Holdet har trænet og knoklet i flere år for at blive
bedre, og det ser ud til at give bonus netop nu.
Marc Olsen fører flot topscorer listen med 9-0,
samtidig med at holdets spillere noterer nogle
fine error rates i deres holdkampe. De ligner
klart det, som tyskerne ville kalde ”Herbstmeister”, da de endnu ikke har tabt en holdkamp.
07 ROSKILDE
Det tredje tidligere danske mesterhold, som har
lagt sig i nedrykningszonen. Det er nærmest
kun Klaus Rydeng, som har reageret på den
tidligere forudsigelse og sagt: ”Jeg skal vise
ham!”. Det har ikke smittet af på holdkamme- >
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raterne, for de nye på holdet har ikke fået den
start, som jeg havde håbet på før sæsonen.
08 KBGK
Første år plejer oprykkere at kunne overraske,
andet år falder de nogle gange igennem. Det
er dog ikke sket for divisionens andet ihærdige træningshold. Sammen med BK2007 har
det lagt sig i spidsen af turneringen og vist, at
undervisning og træning kan få indflydelse på
kampenes udfald. Med generelle positive scorer fra holdets spillere har kaptajn Bosse lagt an
til medaljer med plus 3 point.
09 HORSENS
Jydeholdet har lagt sig i midten med et rundt
nul. Michael Nielsen har lagt flot fra land med
6-2, mens kaptajn Jørgen Mohr har trukket i den
modsatte retning med samme negative score.
Samlet set kunne jeg forestille mig, at holdet
ender i midten som først antaget.
10 SOIREE DANSANTE
Danseholdet her var en af mine andre dark horses, men her er det kun kaptajn Weile, som har
slagtet sine modstandere på groveste vis med
en plus score på 7-1 til følge. Resten af holdet
har kun spillet lige op. Så flere af disse spillere
skal op i gear, hvis holdet gerne vil spille om
medaljer til slut.
11 KLAPS
Begge mine nedrykningskandidater har overrasket, og især den gamle garde fra Klaps
har lagt ud med flere positive individuelle plus
scorer. Dette tidligere mesterhold har haft stor
udskiftning af spillere gennem tiden, men de
trofaste kan stadig klare mosten og ligner her
halvvejs i sæsonen et medalje hold. Langt væk
fra mine forudsigelser med plus 3 point.

12 VALBY
Den anden nedrykningskandidat, Valby, havde
jeg frygtet, var blevet årets prygelknabe. Men
det er blevet gjort til skamme, og det er kun
DBgFs næstformand Jan Larsen, som er faldet
af på den. Resten kan bestemt være deres indsats bekendt, og holdet kan sagtens redde sig
endnu en sæson i elitedivisionen.
Derfor ser stillingen således ud i denne weekend, hvor det individuelle danske mesterskab
spilles.

Hold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

B.K. 2007
KBgK I
Klaps I
Soirée Dansante
Team Casino Copenhagen
Horsens
Temple
Valby
Nemesis
Roskilde BgK
Lødigt I
Nemo

K

V

U

T

EKV

EKT

P

+/-

9
11
9
9
11
8
10
9
9
10
9
10

5
5
3
4
3
2
2
2
3
2
2
0

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

0
3
1
3
2
3
2
2
3
6
3
5

26
25
21
20
23
16
19
17
16
16
14
15

10
19
15
16
21
16
21
19
20
24
22
25

14
13
11
10
12
7
10
9
9
6
8
5

8
3
3
2
1
0
-1
-1
-2
-4
-4
-5

Med hensyn til mine forudsigelser ser det ud
til, at min dark horse BK2007 er favorit til titlen nu, og det er svært se, hvem der skal true
dem. Mine tidligere favoritter Temple og Casino
kunne ende i midten. Nedrykningskandidaterne
Klaps og Valby har spillet sig lidt væk fra den favoritrolle, mens de tre tidligere mesterhold Roskilde, Lødigt og Nemo skal oppe sig i bunden af
tabellen for ikke at ryge i 1. division til næste år.
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Historier fra det
virkelige chouette liv
Tekst Michael Weile og Ulla Hansen

CHUETTE KLUBBEN AQUA
Klubben har eksisteret i et par år og er et godt
eksempel på en bæredygtig chouetteklub, som
mødes i ny og næ, for at blive bedre backgammonspillere, og for at hygge sammen over det
spil, vi alle hader at elske, eller elsker at hade.
Det bliver ikke til de store penge – og det er
heller ikke meningen i vores klub. Vi spiller om
max 5 kr. pr. point.
Vinderne donerer gevinsten til en fælles kasse,
som vi bruger på et sommerarrangement Grill &
Gammon, hvor årets chouette konge/dronning
kåres ved en round-robin 7-points turnering.

CHOUETTE – EN UGLE UDEN MAGE
Lige gyldig hvilken Chouette man er havnet i,
gælder gode manérer, held, dygtighed samt
masser af hygge. Dog ikke hvis man kommer
i kløerne på en ugle, eller en haj, hvis man selv
er en tyr. Så kan det blive blodigt alvor, men
også meget lærerigt. Mange ”store spillere” har
betalt deres lærepenge gennem tiderne, i forskellige chouetter rundt omkring i verden.

GRILL & GAMMON 2012
I 2013 udvider vi med en nytårskur. Turneringsformatet er endnu ikke helt på plads, men der er
fælles madlavning, så hyggen og det sociale er
i højsæde. Et nyt ordsprog til Taus’ ordsprogs-

bog kunne lyde: Uden gammon og hygge, ingen modstander til at ”sygge”
Chouette er afgjort med til at gøre mindre gode
spillere bedre. Se fx nedenstående kurve –
den kunne tilhøre Freddie Noer, som startede
i chouette klubben ”AQUA” tilbage i november
2011. Efterfølgende har han vundet Champions League i Backgammon 2012 samt DM i
Doubles i 2012. Den kunne også tilhøre Jens
Christian Pedersen, der i 2012 vandt både
UEFA Cuppen 2012 og DM i Mixed Doubles
2012.

Der var naturligvis Champagne, da vi skulle fejre Freddie Noers og Jens Christian Pedersens
fine resultater. Og mon ikke med de spillere der
er i klubben, at vi også skal smage de dejlige
bobler i 2013?
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REGLER OG VARIATIONER
De grundlæggende regler kan du læse på næste side.
•
Nogle af de almindelige variationer
•

•

•

•

•
•

Ingen høring inden dobling, er en fælles
regel, der siger, at ingen af spillerne på
holdet må kommentere på spillet, før de
har fordoblet eller accepteret en terning.
Juridisk spilleregel siger, at hvis nogen
bemærker en illegal handling kan og bør
de gøre indsigelse, selv om de ikke har
høring.
Hvis man er mange spillere i Chouette,
kan det nogle gange være en god idé at
give boxen en partner. De samme regler
gælder så for Boxen og hans partner
som for kaptajnen og hans team. Denne
regel kræver, at to terninger er forbundet med hver spiller på Kaptajnen hold
(én for hver spiller i boksen). Normalt er
rækkefølgen næsten den samme som
før. Den eneste forskel er, at box 'partner
ikke er en del af ajourføringen af rækkefølgen, medmindre Box taber. Han vil
derefter blive den nye Box og spilleren
på det vindende hold, som normalt ville
blive den nye Box, bliver Box 'partner.
Er man 6 eller et lige antal spillere derover, kan man spille som par med fælles
cube, hvor parret i fællesskab skal afgøre cube actions. Parrene afgøres ved
terningkast.
Er man 7 eller flere, kan man spille dobbelt Chouette, hvor man spiller på 2 spil.
Når Box eller Kaptajn taber, bliver han/
hun bagerste mand på spillet ved siden
af
Jacoby betyder, at der skal dobles før
man kan vinde en gammon.
Beaver betyder at man redobler, når man

tager en cube, men beholder cuben, så
man har en 4-cube at sende af sted, hvis
muligheden skulle vise sig
Autodobling: Når man ruller om åbningsslaget og begge spillere ruller det samme, så dobles indsatsen – for hver gang,
de ruller det samme. Det kan medfør en
høj cube allerede inden spillet er kommet
i gang

TIPS
Hvis I spiller med penge skal indsatsen (prisen pr. point) og betalingsbetingelser naturligvis være aftalt fra starten. Tag jer tid til at
diskutere dette fra starten, da det ellers kan
skabe konflikter.
Få også på plads, hvilke af ovenstående regler og variationer, I spiller efter.
Generelt er mere høring godt, da det giver
mulighed for at lære og blive bedre til spillet.
Side bets og begrænsninger i høring favoriserer den bedste spiller i Chouette.
REGNSKABET
Man holder styr på stillingen og rækkefølgen
på spillerne på en chouetteblok - og det er
vigtigt at have en god/ædru regnskabsfører.
I kan bruge dette link: http://www.dbgf.dk/
download/chouettescorekort.pdf (et stykke
papir er rigeligt) eller det ark der er sidst i artiklen.
Positionerne ved brættet skifter efter hvert
spil. Taber ”boxen” ryger man bagerst i spillerkøen, og kaptajnen bliver ny ”box mand”
og spiller nu alene mod alle andre. Taber kaptajnen, ryger han bagerst i køen og næste i
rækkefølgen bliver kaptajn. ”Boxen” bliver naturligvis siddende alene, så længe han vinder.

Én anderledes og ret lærerig regel vi har brugt
i klubben, når vi er 6 fremmødte, kalder vi
”makker chouette”.
Enten trækker vi lod om hver sin makker, eller sætter en lidt skrappere spiller, sammen
med en mindre skrap spiller. Når spillet er i
gang, må de tale med hinanden, omkring de
uenigheder der måtte opstå. Alle kan naturligvis overhøre det, og selv drage sine egne
meninger. Men som skrevet tidligere, jo mere
høring, jo bedre bliver vi som backgammon
spillere. Og lad det vær sagt, der kommer
mange interessante diskussioner ud af det,
og uenighederne kan være mange. Og gudskelov for det, så er det fordi chouetten er i
gang med, at udfylde sit formål.
Når vi er meget uenige, er det godt at have vores fælles ven ”XG” ved sin side. Den lukker
som regel munden på de højest råbende (dog
EFTER der er rykket). Og små ”sidebets” om
point, kan blive afregnet på behørig vis.
Sidebets – er et væddemål en eller flere spillere kan indgå med hinanden, hvis de er vildt
uenige. Så kan man indgå et internt væddemål om point, og få XG, til at komme med
resultatet bagefter. Det er som vildt underholdende, og en enkelt håneret eller to, kan det
nemt afstedkomme i løbet af sådan en aften.
Her vil et ordsprog være på sin plads: Håneret
og hygge går hver til sit, hvis du glemmer at
huske - det sidste hit
Med disse ord, vil AQUA ønske alle backgammon spillere held og lykke ”out there”.
Pas godt på hinanden og behandl hinanden
med respekt for dette urgamle og over 5000
år gamle gentleman spil.

Chouetteklubben AQUA
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GRUNDLÆGGENDE REGLER
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Chouette spilles af tre eller flere spillere.
Der er ingen matchscore - man vinder/
taber point i hvert parti, og så videre til
næste spil. Kuben bruges til at fordoble
indsatsen pr. point
Reglerne for spillet sig selv er stort set
den samme som reglerne i backgammon
(penge spil). Forskellen er, at i en Chouette spiller den person, der er i ”box” mod
mere end én modspiller. I den grundlæggende opsætning spiller han/hun mod
alle de resterende spillere med en kaptajn
som leder af holdet.
Inden man begynder en Chouette skal
alle spillere smide en terning hver. Den
spiller, der ruller højest starter i Boxen.
Kaptajnen er den person, der ruller næsthøjest og de resterende spillere er sorteret efter deres rul og bliver kaptajn efter
denne rækkefølge (mere om, hvordan
du opdaterer den rækkefølge nedenfor).
Hvis en eller flere spillere ruller det samme, må de gensidigt rulle igen, indtil den
ene ruller højst.
Mens Chouette er i gang kan nye spillere
deltage, hvis der ikke er spillere i Chouette, der modsætter sig dette. Nye spillere
kan kun komme ind efter et endt spil og
den nye spiller starter altid som den sidste person i rækkefølgen.
Spillet spilles mellem Boxen på den ene
side og kaptajnen og hans holdkammerater (holdet) på den anden. Hver spiller på
holdet er tildelt en cubeterning og beslutter selv sine cube actions. Boxen dobler
alle team medlemmer, og de afgør individuelt cube actions - take/drop.
Når Box dobler træffes holdet beslutninger om take/drop efter rækkefølge. Dvs.
Kaptajnen træffer først sin beslutning –
herefter de øvrige. Ingen høring er tilladt.
Boxen skal fordoble henholdsvis tage eller droppe alle terninger på samme tid.
Hvis nogle spillere på holdet har valgt
at fordoble tidligere, kan terningerne få
forskellige værdier. Det betyder, at Box
f.eks. kan vælge kun at give oprindelige
terninger. På denne måde kan spillerne
blive doblet ud eller doblet ud af Boxen,
hvor spillet herefter afvikles blandt de tilbageværende spillere. I disse spil, må de
udgåede spillere vente til næste spil, før
de kan deltage igen. De har ikke nogen
høring, mens de venter.

8.

Kaptajnen på holdet har det afgørende
ord, men kan spørge sine holdkammerater til råds om hvordan der skal rykkes i
alle stillinger. Det er ikke tilladt at høre om
cube actions, medmindre det er en del af
begrundelsen bag flytning en given brik.
9. Kaptajnen har det sidste ord i alle brikspil
beslutninger på holdet. Ud over dette er
han den eneste, der rent faktisk spiller
spillet. Dette betyder, at han ruller terningerne, og ingen andre på holdet må flytte
brikkerne. Hvis et holdmedlem ønsker at
fordoble løfter han sin terning før kaptajn
har rullet. Ethvert rul, som kaptajnen har
gjort mens alle terninger ikke er på bordet, anses for ugyldige da cube actions
skal foretages inden kaptajnen ruller.
Boxen kan vælge ikke at acceptere rullet
i denne situation.
10. Box spiller for point mod samtlige spillere
på holdet individuelt. Han opholder sig i
Boxen, indtil han taber til en af modspillerne. Efter dette vil han blive placeret
som den sidste person i rækkefølgen på
det andet hold.
11. Den højest rangerende spiller på holdet,
der vinder, overtager Boxen i det næste
spil. Den næsthøjest rangerende spiller,
der vandt (hvis en sådan spiller eksisterer) bliver den nye kaptajn. Den næste
vindende person i den rækkefølge, vil
blive den tredje højest rangerende spiller
osv. Når alle de vindende spillere er blevet placeret i rækkefølge, placeres de tabende spillere efter samme princip. Hvis
kaptajnen tabte sit spil (ikke bliver den
nye Box) bliver han placeret som den sidste person på holdet. Boksen er placeret
bag ham som den sidste person, hvis han
tabte til en anden spiller.
12. Hvis kaptajn dropper en cube, er det spilleren med den højeste rang, der stadig
er med i spillet, der færdiggør spillet som
midlertidig kaptajn. Dette har i sig selv
ikke nogen indflydelse på rækkefølge i
det næste spil.
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M@xFriis' Chouette Scoresheet
Player

Player

Player

http://xfriis.dk/maxfriis/bg/
Player

Player

Player

Player

Player

Player

Order

No
Consultation
before
Double

Legal
Plays
Rule

No
Jacoby
Rule

Beavers
and
Raccoons

Auto/
Carry
Box
Option

Sell
Cube
Option

Single
Cube
Game

Roll-out
number
of games

Billing:
No one
can owe
more than
? points

Rate

Final Five
DoblingsQuiz
Af KBgK's 1.hold

Q

uizzen i sidste udgave af Gammon
var fokus på checkerplay fra Final Five
i Anti Ludo Cuppen 2012. I denne Quiz
har vi fokus på en god håndfuld forskellige doblinger fra samme turnering. Hold øje med sco-

ren i quizzen der alle er fra 17 points kampe.
Alle stillingerne er udtaget fordi vi synes de er
spændende. Det er ikke nødvendigvis stillinger
der er spillet forkert. God fornøjelse!

Quiz 1

Svar på quiz 1
Det korrekte svar er 4) Too good/pass. Koster 0,087 at doble og
det er en 6-dobbelt blunder at tage.
Svar på quiz 1,
Sort vinder 83 % spil og der er mere end 30 % gammon i stillingen.
klik her
22 numre hitter direkte på 8 og der er et par top jokere der laver 6
prime. En føring på 10-5 og massere af muligheder for at presse
citronen yderligere, hvorfor man skal spille på for god her. Hvid har
et forholdsvis let drop af samme årsag. Selvom sort ikke præsterer
en joker har hvid meget langt hjem og de 3 hvide brikker på 2 punktet er ikke til meget hjælp i resten af spillet.

Noer fører 10-5 og er små 8 pips foran. Han har en enkelt mand
bag en 4 prime og kan komme ud på 5ére og 6ére. Noer er godt
inde og to af Bredahls brikker står med bukserne nede om anklerne
på flise 1 & 8. Hvad er cube action her?
1) No double/take
2) Double/take
3) Double/pas
4) Too good/pass

>
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Quiz 2

Kampen er lige startet og står 0-0 til 17. Pludselig opstår følgende
stilling hvor Claes har en beslutning med en 27 pips føring. Hvad er
korrekt cube action her?

Svar på quiz 2
Det korrekte svar er 3) Double/pas. Den koster 0,212 ikke at doble,
og 0,119 at tage.
Svar på quiz 2,
Doblingen er rimelig klar. Sort har det bedste bord, hvid har en
klik her
mand på baren og selvom sort kun har 9 mand i zonen, er det et
pas. Hvid danser på 16 numre og det er vigtigt at komme af sted
med cuben, mens der er gammon trusler i farvandet. Hvis hvid kommer ind og laver 4 punktet er der langt til en cube, så det er perfekt
tidspunkt at cashe. Sort står til at vinde gammon i mere end 40 %
af spillene. Man ville godt kunne tage den hvis det var et 3 punkts
bord, hvilket selvfølgelig mindsker gammon risk og giver 7 numre
mere at komme ind på. Rykker vi f.eks. det kedeligste af punkterne
(ace) op og laver barpunktet er det stadig en solid dobling og et
solidt take. Rykker vi samme punkt tilbage til den enlige brik på 11,
bliver det en ND og en 5 dobbelt blunder at passe!

1) No double/take
2) Double/take
3) Double/pas
4) Too good/pass

Quiz 3

Svar på quiz 3
Det korrekte svar er 3) Double/pas. Koster 0,033 ikke at doble og
0,356 at tage.
Svar på quiz 3,
En meget meget svær position at vurdere både på grund af stilklik her
lingen på brættet og scoren. Den er faktisk meget tæt på at være
for god fordi der er 3 % gammon for sort. Fjerner man en af sorts
brikker på 3 el. 4 bliver den for god. Hvis du kan dit MET, ved du
at hvid skal have omkring 9 % for at tage. Hvid har i denne stilling
lidt under 5 % hvilket gør den til et stort pas. Alligevel tror vi der er
mange der ville undlade at doble her og sætte hele kampen på spil,
hvilket også var det der aktuelt skete her. Super svær stilling så fik
du den rigtigt, er der respekt herfra :-)

Her er det Bredahl der sidder med en beslutning mod Myhr. Han
fører stort, har 5 brikker af og Myhr mangler at få en brik rundt. Bemærk endvidere at Bredahl er foran 14-10 og sidder med en 2-ball.
Kan han redoble til kampen? Overvej endvidere hvor mange % hvid
skal have i stillingen for at kunne tage og hvor mange procent du
tror han har her!
1) No double/take
2) Double/take
3) Double/pas
4) Too good/pass
>
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Quiz 4

Svar på quiz 4
Det korrekte svar er 1) No double/take. Koster 0,221 at doble og
0,275 at passe.
Svar på quiz 4,
Hvid vinder mere end 22 % spil, hvilket betyder han har langt over
klik her
de 15 % og kan altså nemt tage. Bemærk at sort har 12 numre der
laver 6 primen, men han SKAL altså også præstere, da han ellers risikere hvid stikker af. Får han 6 primen kan han doble hvid ud, men
for nuværende sætter sort hele kampen over styr ved at doble her.

Lidt i samme boldgade som quizspørgsmål 3. Sort fører 13-10 og
sidder med en 2-ball. Han kan doble til kampen. En servicemeddelelse er at hvid skal have 15 % for at tage. Spørg dig selv om
hvid har over eller under 15 % og på baggrund af dette kan du
svare.....?
1) No double/take
2) Double/take
3) Double/pas
4) Too good/pass

Quiz 5

Svar på quiz 5
Det korrekte svar er 1) No double/take. Koster 0,162 at doble og
0,354 at droppe.
Svar på quiz 5,
En del rammer nok ved siden af her på grund af scoren, men der er
klik her
for meget spil endnu, qua sorts to bagmænd. Det kan blive svært
nok at få dem med hjem hvis kommer hvid hurtigt ind. Ved 9-7 til
sort er det en fin dobling, men her fører sort 12-7 og det er rigeligt til at den bliver dyr at doble. Bemærk endvidere at denne type
scorer ofte betyder rigtig meget for doblingen. Ændrer man f.eks.
scoren til 6 væk - 10 væk (altså 11-7), bliver doblingen langt mere
korrekt, og går fra at være en 0,162 fejl til at blive en 0,042 fejl.
Et godt eksempel på hvor meget sving der kan komme i forhold til
cuben ved et enkelt points ændring selvom vi er 5-6 stykker væk.

Her er sort 36 pips foran, har hvid bag en 4-prime, hvid er på baren
og sort er foran 12/7. Hvad er korrekt cube action?
1) No double/take
2) Double/take
3) Double/pas
4) Too good/pass
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Quiz 6

Svar på quiz 6
Det korrekte svar er 2) Double/take. Koster 0,059 ikke at doble, og
0,301 at droppe.
Svar på quiz 6,
Sort har en overlegen stilling hvis han kan afholde hvid fra at lave
klik her
anker på 4 eller 5. Bemærk at der er hele 17 numre hvor man kan
punkte hvid i hovedet (62, 64, 63, 62, 43, 42, 32, 44, 33, 22, 11,
66). 54,2 % af hans slag er jokers hvilket er en god bøf. Hvid har
dog stadig et meget stort take og vinder en tredjedel af spillende.

Her er det Thomas Myhr der sidder med en svær beslutning mod
Søren Andersen. Han fører 13-11 og truer med at lave 4 eller 5
punktet og prime hvid. Han fører med 2 pips. Indrømmet. Den er
ikke nem. Hvad er korrekt cube action?
1) No double/take
2) Double/take
3) Double/pas
4) Too good/pass

Quiz 7

Quizzens sidste spørgsmål. Myhr er bagud 5-15 mod en velspillende Claes. Hvor tidligt skal man af sted ved denne score og skal
man tage ved med den føring?

Svar på quiz 7
Det korrekte svar er 3) Double/pas. Koster 0,156 ikke at doble og
0,063 at tage.
Svar på quiz 7,
Det er selvfølgelig helt korrekt at doble her. Når man er så langt
klik her
bagud skal der man tidligt af sted. Bare en vag duft af gammon
er nok til at smide cuben i ringen og der er 23 % gammon lige
foran næsen på én. Tommelfingerregelen skulle holde hele vejen.
Når modstander har 15 og du er bagud fra 0 op til 13-15, skal du
altid doble så snart det lugter lidt af gammon. Dvs. modstanderen
har efterladt een mand og der er trusler. Mange glemmer dette ved
13-15, af frygt for at tabe matchen. (Ved 14-15 er det som hovedregel overkill at doble ind for at vinde gammon). Man kan måske
spørge sig selv om sort har misset en dobling og kunne have doblet
gangen før? Det er ikke tilfældet da stillingen her opstod efter en
superjoker. Kan hvid så tage? Nej når sort har 23 % gammon chancer som her, og han med et smil kan droppe til 15-6 (i stedet for at
risikere 15-9), er det langt rigeligt til at hvid bør beskytte sin føring
og sætte brikkerne op til næste parti.

1) No double/take
2) Double/take
3) Double/pas
4) Too good/pass
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Dansk Backgammon
Forbunds 25 års
jubilæums turnering
blev en stor succes!
Tekst Henrik Bang

D

er var lagt op til en stor dag med høje
forventninger da DBgF afholdt deres
25 års jubilæums turnering lørdag den
27. oktober.
Allerede fra kl. 9.00 begyndte de første deltagere at dukke op på Restaurant Allégade 10,
som skulle lægge hus til dagens arrangement.
Efter registrering og en god brunch til at starte
dagen på, gik turneringen i gang.
Efter velkomsttalen hvor der blev gjort opmærksom på at hele overskuddet fra
turneringen ville gå til Psoriasis foreningen, til
ære for Tina Nielsen (Hitting Back) som gik
bort lige før sommerferien i en alt for tidlig alder, lød startskuddet til de første rul og vi var
i gang.
Der var fuldt hus med 128 deltagere samt et
par reserver der var mødt op, og vi skulle alle
være i ”den gamle keglebane”. Der var fra
start gjort plads til 128 spillere, men det var
noget af en udfordring at kunne være der de
første par timer. Efter der var tyndet lidt ud i
main og cons. og vi samtidig fik adgang til flere
lokaler, blev der mere luft og bedre atmosfære.
Peter fra Ibackgammon.dk var med fra starten af dagen, men havde svære forhold da der
ganske enkelt ikke var plads i starten til livestreaming. Til gengæld fik han taget en masse
billeder som kan ses i hans facebookgruppe.
Senere på dagen fik vi gjort et rum klar, så der
kom da et par kampe ud på livestreamingen.
Du kan se meget mere fra dagen på Ibackgammon.dk.
Udover hovedturneringen var der lagt an til en
gratis turnering med meget flotte sponsorpræmier, jackpots, lotteri samt underholdning af
Morten Holm med Rasmus Nøhr som backing.

Ved middagspausen var der fælles spisning
med stegt flæsk og persillesovs til op over
begge ører.
Dagen igennem lå vi efter i tidsskemaet og der
blev også undervejs givet vide rammer til pauser m.m. alt sammen i den gode backgammon
ånd.
Dette viste sig ikke at være en god idé og vi
blev rimelig godt forsinket hele
vejen og da underholdningen
først var klar efter kl. 23, en times
tid senere end beregnet var der
lagt an til natte backgammon ;-)

Det blev to spændende semifinaler hvor Jens
Kerte og Patrick Toxværd trak sig sejrrigt ud
og kunne derfor mødes i finalen som grundet
at den blev spillet samtidig med underholdningen desværre ikke blev filmet/streamet.
Vinder af Dansk Backgammon Forbunds 25
års jubilæums turnering blev Patrick Toxværd,
runner up blev Jens Kerte. STORT TILYKKE!

Kl. 22 startede den fri bar og til
alt held havde deltagerne gemt
deres tørst, så der blev taget godt
fra allerede fra første udskænkning. Efter en times tid blev der
kaldt til dagens underholdningsindslag, som blev leveret af ingen
ringere end Morten Holm og hans
backing pop/topsanger Rasmus
Finalen mellem Jens Kerte og Patrick Toxværd
Nøhr der lige nøjagtigt nåede
at ryge ud af Vild med dans, så
I Consolation blev det til en spændende finavi havde mulighed for at få ham med. Derfor
var der heller ikke meldt noget op inden. Holm le med tidens varme navne Klaus Rydeng og
Freddie Noer, hvor førstnævnte hev sejren i
havde valgt den gode gamle ”Hunden” historie i 3 afsnit, men vi nåede dog desværre kun land.
de to første, da der kom mange gode memory
Gratis turneringen med de flotte sponsorprælane afstikkere undervejs. ”Hunden” var navmier blev vundet af Thomas Fuglheim, som i
net på bussen som Holm arrangerede de første busture til VM i Monte Carlo. Det var en finalen besejrede Nemostjernen og tidligere
Holm og Nøhr i topform og der var god humor Danske Mester for damer Tia Nielsen, og på
3. pladsen kom Ulrich Thorngaard.
med musikalsk baggrund samt gæsteoptræden af Jes Bondo.
Det amerikanske lotteri kørte over to omgange. I første runde var det dagens heldige mand
Det blev tæt på midnat før vi kom i gang med
Patrick Toxværd der tog førstepræmien med
semifinalerne som stod mellem Claus Elken vs
Patrick Toxværd og Kasper ”Crap” Nielsen vs en kasse super Amarone, dejlige sponsorgaver + 500 kr. I anden runde, hvor det var lidt >
Jens Kerte.
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sværere at sælge lodderne selvom overskuddet gik til et godt formål, lugtede det lidt da lykkens gudinde trak førstepræmien til brdr. Bang
og andenpræmien til Morten Holm. Vi valgte
dog at splitte første- og andenpræmiens 2.000
kr. da vi havde købt lodder for tilsammen kr.
3.800 for at få dem alle solgt. Her var det
morsomme indslag at 3. pladsen gik til Anna
Bondo som vildt begejstret råbte op da hendes nummer blev trukket. De uopmærksomme
TL’ere opdagede desværre ikke at det var et
lod fra første trækning, så da Kirsten Larsen
fik vindernumrene oplyst kunne hun fortælle at
hun også havde vindernr. 28
Vi gir selvfølgelig også Kirsten to kasser god
vin som hun velfortjent vandt.
Backgammonfesten fortsatte til langt ud på
natten og de sidste gæster blev vippet ud tæt
på kl. 4.
Stor tak til staff Michael Bang, Tommy Kean,
Pierre Lynge, Kim Lethan, Jan Larsen og Tia
Nielsen for den enorme hjælp og for at gøre
det frivilligt i den gode sags tjeneste.
Vi fik indsamlet kr. 13.220 til Psoriasis foreningen
Også tusind tak til sponsorerne Michael Weile, Amalie Vine, Peter S.H. Jensen, Restaurant
Allégade 10 og Dansk Backgammon Forbund.
Sidst men ikke mindst tillykke til alle vinderne
og tusind tak til alle deltagere og gæster for jeres bidrag og for at hele arrangementet forløb
i den gode backgammon ånd. Vi ses til 50 års
Jubilæet i år 2037.

Vinder af DBgF’s 25 års jubilæumsturnering Patrick Toxværd
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Mip-Mip!

Spænd selen. Nu går det stærkt.
Tekst Taus Bøytler

H

vad har Mip-Mip-fuglen til fælles med
Usain Bolt? Svaret er selvfølgelig, at
begge er så hurtige, at man tror, det
er løgn. Man når knap at se deres fartstreger, før de er forsvundet i horisonten. Også
i backgammonmiljøet har vi en spiller, der er
hurtigere end de fleste. Og nej, det er ikke den
nykårede Danmarksmester i speed-backgammon, Kristoffer Stampe, denne artikels forfatter har i tankerne. Ej heller er det Claus Elken,
der i sommer vandt verdensmesterskabet i
speed-backgammon. For både Stampe og Elken gælder det, at de “kun” har været skrappe
til at spille hurtigt i en enkelt turnering.
Danmarks hurtigste backgammonspiller er
uden tvivl Easy Take stjernen Peter Lygteskov,
bedre kendt som Lygte, eller som ham der slog
Mochy ud af Nordic Open 2012 (oh, hvilken
skalp!), der, som den vist nok eneste spiller i
forbundets historie, har vundet spurten til både
DM i Doubles og DM i Mixed Doubles samme
år. En fantastisk præstation, der allerede har
skrevet sig ind i historiebøgerne.
SPURTEN STARTER TIDLIGT
Til de to makkerturneringer spurtede Lygte så
hurtigt, at holdkammeraterne fra Easy Take

ikke kunne nå at knappe en runde bajere op,
før han var i mål. Den første af de to turneringer var DM i Mixed Doubles, hvor Lygte havde
allieret sig med sin bedre halvdel, Annie Hyttel.
I spurten er det som bekendt de tre sidste runder, der tæller. Lygte valgte dog for en sikkerheds skyld at vinde de sidste seks kampe. Da
Annie Hyttel samtidig vandt to af de sidste tre
runder, var spurtsejren en realitet.
Til DM i Doubles var Lygte ekstremt tæt på at
gentage den imponerende slutspurt fra DM
i Mixed Doubles. Easy Take spilleren vandt
planmæssigt fem kampe i streg, men måtte
dog i sidste runde kaste håndklædet i ringen
mod KBgK hajen Mads Peter Andersen. Da
makkeren Ole Nielsen samtidig vandt to af de
sidste tre kampe var det nok til at sikre dem
spurtpræmien (fordi de hold, der spurtede
bedre kom i top 4, hvorfor de ikke kom i betragtning til spurten).
I de sidste seks runder til DM i Mixed Doubles
og DM i Doubles har Lygte altså en statistik
på 11-1, og I begge turneringer var han med
til at vinde spurten. Dermed kan han med rette
kalde sig for Danmarks hurtigste backgammonspiller.

Hvad er spurt?
Spurt er et begreb, der en indført i monrad
turneringer (en slags alle-mod-alle) for at
sikre, at alle har noget at spille for i de sidste tre runder. Til DM i Mixed Doubles blev
der spillet ni runder, mens der blev spillet ti
runder til DM i Doubles. I begge turneringen
gjaldt det, at det hold, der vandt flest kampe
i de sidste tre runder (det vil sige højst seks)
uden samtidig at komme i top 4 i turneringen, vandt spurten.

Rundt om Peter Lygteskov
Peter Lygteskov er kaptajn for Easy Take II,
der ligger i 2. Division Øst B. Han har været
medlem af Dansk Backgammon Forbund
siden 1995 og har opnået tre resultater:
•
•

•

1. plads, Consultation Doubles (med
Lennart Kurland), Nordic Open 2007
2. plads, Team Event (med Lennart
Kurland og Lone Marcher), Nordic
Open 2007
2. plads, Last Chance, Nordic Open
2004
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Invitation til DM for Damer 2013
Dato
Lørdag den 2. februar 2013
Sted
Sted tilgår
Format
4 runders Monrad med cup for de 8 bedste i korrektion.
1. runde bliver lagt ved lodtrækning.
Monrad kampene bliver spillet til 7 point.
Cup bliver spillet til 9 point.
Vi anvender Kim Lethans Monrad program.
Ur præference (dvs. hvis den ene af spillerne ønsker dette, skal der anvendes ur)
Ure medbringes selv.
Præmiefordeling
50/25/12,5/12,5
Pris og betaling
250 kr. (inkl. reg.50 kr.)
Senest 31.01.2013 250 kroner på reg. nr. 2343, konto nr. 5904670881 (Nordea)
eller på dagen.
Evt. licens 50 kr.
Program
9:15-9:45 Registrering/senregistrering samt lodtrækning
1: runde 10:00 - 11:30
2: runde 11:30 - 13:00
3. runde 13:00 - 14:30
4. runde 14:30 - 16:00
Lodtrækning for bedste 8 kl. 16:45
Cup med bedste 8 sættes i gang kl. 17:00
(ovenstående tider er ca. Skulle runderne være færdige før opslået tidsplan, forbeholder vi
os retten til, at starte før)
Arrangør og turneringsledere
DBgF - Birgitte Nissen & Ulla Hansen

Invitation til Årets tøsedreng
Dato
Lørdag den 2. februar 2013
Sted
Sted tilgår – samme sted som DM for Damer
Format
Rent cup til 9 point- vind eller forsvind
Præmiefordeling
Se vi på, på dagen. Afhænger af deltager antal
Pris og betaling
Indskud 150 kr. (inkl. 25 kr. i reg)
Senest 31.01.2013 150 kroner på reg. nr. 2343, konto nr. 5904670881 (Nordea)
eller på dagen
Evt. licens 50 kr.
Program
Registrering mellem 14:00 - 14:45
1. runde kl. 15:00
Bemærkninger
Det er et krav, at man er medlem af Dansk Backgammon forbund
Evt. medlemskab kan tegnes på dagen
Arrangører og turneringsledere
Birgitte Nissen & Ulla Hansen

DM i Speed
Backgammon 2012
Tekst Michael Weile

S

amtidig med afholdelse af semi- og finale af det individuelle DM
2012 i Riverclub, blev DM i speedgammon afholdt med deltagelse
af 32 håbefulde ”lynkinesere”. Formatet var 5 runders monrad, derefter gik de 8 bedste videre til kvartfinalerne. Alle havde 2 lange min. samt
10 sek. pr. træk, til hver 5 point kamp de skulle spille.
Det var et skrapt felt i år, hvor ca. halvdelen var elitedivisionsspillere med
Claus Elken på toppen af kransekagen, som Verdensmester i Speed backgammon. Efter 5 runder havde top 8 skilt sig ud på denne måde.

SPEED DM - FINALER:
Kvartfinale

Semifinale

7591 Michael Weile

7591 Michael
Weile

6445 Timm Berglund
2179 Peter Toftsø
7148 Morten Marx

STILLINGEN EFTER 5. RUNDE

3965 Kristoffer Stampe

Placering

Spiller

Sejre

Nederlag

Korrektion

6472 Taus Bøytler

1

7591 Michael Weile

5

0

15 / 18 / 12 / 8 / 4

1387 Pernille Rosendal

2

3965 Kristoffer Stampe

4

1

13 / 15 / 11 / 8 / 5

3

1387 Pernille Rosendal

4

1

13 / 15 / 11 / 8 / 5

4

2179 Peter Toftsø

4

1

13 / 14 / 11 / 8 / 5

5

7148 Morten Marx

4

1

12 / 13 / 9 / 6 / 3

6

1820 Marc Brockmann
Olsen

4

1

11 / 12 / 9 / 6 / 3

7

6472 Taus Bøytler

3

2

15 / 17 / 12 / 8 / 4

8

6445 Timm Berglund

3

2

14 / 16 / 12 / 9 / 5

Semifinale 1 – En gentagelse af 5. runde, hvor Toftsø, meget rutineret, ikke
havde i sinde at vise Weile, hele hans potentiale, og tabte på tid, på en
”svær” pas 5 beslutning. Smart træk, for i semifinalen, havde han absolut
ikke svært ved at rykke sine mange dobbeltslag. Med masser af tid tilbage,
blev den rutinerede Toftsø vores første finalist
Semifinale 2 – En magtkamp om at blive den bedste LYN kineser i året
førende Eliteklub BK2007. Årets komet, Marc Olsen (desværre ikke søn af
Morten Olsen, ellers havde han også været på fodbold landsholdet, ligesom Mortens gemte søn, Rommedal), samt årets holdkaptajn fra BK2007
Kristoffer Stampe. Det skulle blive en meget tæt, velspillet og spændende
kamp, som helt naturligt endte i DMP. I betragtning af de kun havde ca. 20
sek. tilbage, hver i sær, var det en vild DMP de kastede sig ud i. Blots der
lå og flød alle vegne, forspil og bagspil, som med lidt held i uheld, til sidste
blev afgjort til Stampes fordel, som dermed blev den anden finalist.
Kampen om 3. pladsen – igen en velspillet kamp, spillet med under 2.9 i
”error rate” for begge spillere og som endte i DMP. Marc ramte et skud fra
”baren” – og med 2 sek. tilbage på uret, kørte han den sikkert hjem derfra.
En mand der virkelig forstår at udnytte tiden i speedgammon. Ikke som
visse andre, der tror det er flot at have 2 min. tilbage, når man har Taus
sin kamp. ;-)

1820 Marc Brockmann
Olsen

2179 Peter
Toftsø

Finale

Vinder

2179 Peter
Toftsø

3965 Kristoffer
Stampe

3965 Kristoffer Stampe
1820 Marc
Brockmann
Olsen

3965 Kristoffer
Stampe

FINALE MELLEM PETER TOFTSØ OG KRISTOFFER STAMPE
– AF KRISTOFFER STAMPE
Peter Toftsø

Kristoffer Stampe

Performance rating

7,03 (Expert)

8,12 (advanced)

Checker play

Expert

World class

Cube play

Expert

Distracted

Luck

Quite unlucky

Quite lucky

Lidt fakta:
Kampen forløb over 4 partier, og endte 5-1 til Kristoffer Stampe.
0-0: Første partis udvikling lignede et holding game, men da det ikke lykkes for Peter at stikke af med den bagerste brik, øjner Kristoffer muligheden for en lidt for tidlig dobling.

Finalen – Blev vundet overbevisende af Stampe.

>
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Det lykkes fortsat ikke for Peter at stikke med den bagerste brik, og Kristoffer for endda ram på en brik mere, som Peter lidt for uforsigtigt lader stå i
skud for ikke at bryde sit bord.

Første parti ender med 3 af Peters brikker bag en 6-prime, samtidig med
at Peters bord er kollapset. Peter undgår dog (helt fortjent) gammon, og
er så bagud 2-0.

I starten af Fjerde Parti (3-1) misser Peter flere doblinger, men hvad gør
det når han får sendt denne dobling af sted som Kristoffer fejlagtigt tager:

En dans på et 2-punktsbord efterfulgt af pas 6, vender dog hurtigt situationen til Kristoffers fordel. Med to af Peters brikker på baren og et 4-punktsbord, er der nu tid til at komme fri med den bagerste brik.

2-0: Andet partis udvikling ligner lidt det første, hvor Peter igen kæmper
for at slippe væk med den sidste bagmand, mens Kristoffer har anker på
barpunktet. Efter et mislykket blitz-forsøg mod Peters bagerste brik bliver
Kristoffer ramt, og danser efterfølgende på et 3-punktsbord. Denne dans
bliver fatal, da Kristoffer må takke nej til Peters dobling.

Til sidst mangler Kristoffer ”bare” at rømme 8-punktet forbi Peters anker på
4-punktet. Peter kommer her i et interessant dilemma, om han skal splitte
sine bagmænd eller ej.

2-1: Tredje Parti er en kort affære. Efter et par hit i åbningsspillet slår Peter
en gylden pas 4 fra baren, som både kommer ind og hitte 2 andre steder
på brættet. Kristoffer svarer dog prompte igen med en endnu bedre pas 4,
som ligeledes sætter 2 mand på baren og desuden lukker 4-punktet i eget
hjemland. Da Peter efterfølgende danser er partiet slut med double-pass,
som faktisk er marginalt for god til at doble.

Peter vælger fejlagtigt at splitte. Kristoffer udnytter til fulde med en 6-1
pick and pass, og da Peter misser det indirekte skud fra baren er det en
formalitet for Kristoffer at bringe den sidste brik i sikkerhed og dermed
sejren i land.

>
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Med venlig hilsen og tak for god ro og orden og en meget stor tak til Kim
Lethan for det fantastiske program, der ikke alene gjorde det meget meget nemt at være turneringsledere – vi slap for rundelægning og indrapportering til rating, men også gjorde det muligt at følge med i turneringen
på afstand via www.gammonmanager.com

Vinder af DM i Speed Backgammon 2012
Kristoffer Stampe

Peter Toftsø, Kristoffer Stampe,
Marc Brockmann Olsen
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Las Vegas
Backgammon Open
2012

En beretning fra gambling byen om en danskers møde med Amerikansk top-backgammon.
Tekst Christian Skjæran

D

er er noget særligt ved Las Vegas –
denne mærkelige gambling-by midt i
Mojave ørkenen med sloganet Entertainment Capital of the World. Hvor ellers
kan man f.eks. finde en pyramide med verdens
stærkeste lyssøjle (Luxor), Frihedsgudinden
(New York, New York) og Eiffeltårnet (Paris) i
samme by? Det er også her stjerner som Celine Dion, Santana og David Copperfield har
faste gigs. Er man ikke til luksus ferie på de
store hoteller og spil på de mange kasinoer,
så kan man tage en tur til Hoover Dam eller
Grand Canyon.
Hvis man keder sig er det ens egen skyld og
som de siger What happens in Vegas, stays
in Vegas!

berne i første runde valgte at lave en re-buy.
Dermed kom præmiepuljen, uden side pool,
op på samlet 43.200 dollars – ca. 250.000
kr. der skulle fordeles mellem ti vindere i main,
cons’en og last chance.
I det stærke felt var kendte Amerikanere som
Neil Kazzaros (#3), Matt Cohn-Geier (#5), Jakob ”Stick” Rice (#6), Kit Woolsey (#8), Bob
Wachtel (#10), Ray Fogerlund (#16) og mange flere. Japan var også stærkt repræsenteret
bl.a. Med Mochy (#1) og Michi (#4). Tallene
i parenteserne er deres placering på Top
Giants of backgammon 2011. Der var også
besøg fra lande som Canada, Brasilien, Tyskland og Norge.

CONS: Jeg vandt første runde over Bill Riles
og anden runde over Norm Wiggins. Nu skulle jeg møde legendariske Paul ”X-22” Magriel
som blandt andet er forfatter til hvad der ofte
kaldes backgammon-biblen – ”Backgammon”
fra 1976. Han er bosiddende i Las Vegas og
spiller også poker. Vi fik en sludder om hans
mange besøg til Nordic Open og så gik jeg i
gang med kampen mod #34 på Top Giants of
backgammon 2011.

I backgammons storhedstid havde spillet også
en særlig plads i Las Vegas, se f.eks. nogle
af de tidligere forsidebilleder fra Las Vegas
Backgammon Magazine (1979) med Liberace
og Tina Turner.
Han kom foran 6-3 til 11 og så kommer vi i en
spændende position hvor jeg blitzer løs og efter at have ”hittet loose” på mit 2-punkt og han
danser på mit spinkle 3-punkts-bord, så vælger jeg at doble. Den tænker han over i 5-10
minutter.

ET STÆRKT FELT OG STOR PRÆMIEPULJE
Jeg var så heldig at Microsoft havde valgt at
lægge en stor konference med små 10.000
deltagere i byen, så jeg besluttede jeg mig
for at blive nogle dage længere end mine 4
medrejsende kolleger og deltage i Las Vegas
Backgammon Open 2012. Det var ikke min
første internationale turnering, da jeg har været forbi blandt andet VM i Monte Carlo og en
turnering i Prag, men det ville være min første
internationale turnering hvor jeg spillede med i
den bedste række.
Der var 75 til mesterrækkens start og 21 af ta-

MINE MAIN OG CONS KAMPE
MAIN: I runde et trak jeg en, for mig, ukendt
Alan Grunwald – super flink fyr. Jeg skulle
senere finde ud af at han spillede solidt og
ligger nummer 27 på ABT 2012 Standings.
Ifølge Christian Munk-Christensen, så er ”Alan
Grunwald mindst på niveau med Paul Magriel,
at dømme efter mine mange kampe mod begge”. Alan kom foran 5-1 i en kamp til 15 point
og jeg kæmpede hårdt for at vinde en gammon
(på hans egen dobling), men han slap ud over
min prime/struktur (med en heldig 3-6 – 3-5
havde også virket). Jeg redoblede til 4 med et
direkte 3’er skud i outfield kombineret med en
lille føring i løbespillet. Alan tog, jeg missede
og han vandt løbespillet til 9-1. Jeg halede ind
på ham, men han endte med sejren i matchen
og fik en tredje/fjerdeplads, da han senere tabte main semifinalen til Mochy fra Japan.

Det viser sig at være en god beslutning at doble, da jeg står til at vinde 66 % af spillene og
få hele 40 % gammons. Noget der kan vende
stillingen til 5-6 eller 7-6 hvis han tager og det
går godt for mig. Havde jeg ikke doblet var det
en dobbelt-blunder.

>
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Han tager min dobling (tredobbelt blunder)
og jeg får hurtigt dækket 2-punktet og lavet
4-punktet. Derefter udspiller sig en kamp om
3-punktet hvor jeg to gange har nogle-og-tyve
numre der dækker mit blot og laver fuldt bord
(91 % vinderchance med 71 % gammons).
Skæbnen vil at han ruller 3’ere mange gange
(og slutteligt pas-3) og at jeg taber partiet og
kommer bagud i matchen 3-8. Efter Pauls sejr
vurderede han at jeg havde spillet fint, så trods
nederlaget var det en god oplevelse at møde
den tidligere matematik professor som har opfundet udtrykket ”Quack Quack” (pas-2).

for 0-3. Det lykkes mig at komme af sted med
en 5-3 samt at dække 1-punktet så det begyndte godt. Damon står nu med 3 strippede
punkter (10, 8 og 6) – så ruller han pas-4 samt
pas-5 og så er der jo ingen skud … Jeg vandt
crawford-partiet, men så var det også slut.
Pudsigt nok kom jeg torsdagen efter Las Vegas turneringen, i en kamp mod Claus Steensgaard, ud for en lignende position, hvor jeg
havde et højt anker foran 4 punkter. På grund
af Claus’ føring i matchen var hans dobling
borderline og jeg havde et klart take (dobbelt
blunder at passe). Hvis jeg husker rigtigt, så
ramte jeg her et blot og vandt partiet.
FINALEN – MOCHY VANDT
Ray Fogerlund og Mochy spillede finale i
championship main og Ray kom bedst fra start
med blandt andet 6-2 og 13-9 føringer til 17.
Mochy kom op på 16-13 og så blev afslutningen spændende.

ABT - Las Vegas Backgammon Open
November 14-18, 2012; Las Vegas, Nevada
CHAMPIONSHIP (75+21 rebuys):
1-Masayuki "Mochy" Mochizuki (Japan),
2-Ray Fogerlund (NV), 3/4-Alan Grunwald
(NJ) / Alvaro Savio (Brazil); 1C-Stick
Rice (OH), 2C-Akiko Yazawa (Japan),
3C/4C-Dennis Culpepper (VA) / Kit
Woolsey (CA); 1LC-Damon Singer (NV),
2LC-Neil Kazaross (IL).
Se flere resultater på http://www.chicagopoint.com/results.html

SÅ MÅ JEG VINDE LAST CHANCE
Efter at have haft backgammon-fri lørdag og
vundet nogle hundrede dollars ved blackjack
bordene, så måtte jeg nu se om jeg kunne vinde en af de to præmier i Last Chance ($1.190 /
$2.780). Det begyndte skidt med at jeg var en
af de seks spillere (af 70) som ikke havde fået
bye i første runde. Jeg pudsede brillerne og gik
så koncentreret i gang – efter et par timer havde jeg vundet fem 5-point kampe i træk og var
klar til semifinalen. Dem jeg mødte var Rafael
Lopez de Lara, Jeff Acierno, Mark Antranikian,
Stepan Nuniyants and Edgard Hargraves.
Mark vandt i øvrigt doubles-turneringen og lørdags-jackpotten.
Nu ventede en ung gut ved navn Damon Singer – han var det eneste der stod i vejen for
en finalekamp mod verdensstjernen Neil Kazaross, et resultat og en pengepræmie. Kazaross var i 2011 #3 på Giant listen og fører
pt. ABT 2012 standings.

Alt i alt er det en velorganiseret turnering som
jeg kan anbefale på det varmeste. Man skal
dog være forberedt på en del pauser da turneringen løber fra torsdag eftermiddag til søndag
eftermiddag. Der er også en del side-events,
blandt andet en ”seniors” turnering og ellers
kan man jo bare nyde byen som ikke er længere væk end en elevatortur fra The Flamingo’s
mødelokaler.

Efter to partier hvor jeg droppede Damons
doblinger var jeg nede 0-2 og blev doblet i en
stilling hvor jeg har et anker på hans 4-punkt.
Jeg brummer lidt om, at nu skal jeg heller ikke
passe hele tiden – vi spiller jo kun til 5 og så
analyserer jeg mig frem til at det må være et
lille take. Damon mente først det måtte være et
drop, men var i tvivl efter vores lille diskussion
af situationen. Han vinder meget få gammons
og jeg har meget gavn af at kunne komme på
2-2 mod at risikere at komme på 0-4 i stedet
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