Gammon122
Medlemsblad for Dansk Backgammon Forbund

Nr. 122 | Juni 2013

HOLDTURNERINGEN 20212-2013

NORDIC OPEN

BK2007 vinder guld

25 års jubilæum
Gammon 122

1

Indhold
Gammon

03 Redaktøren
04 Nyt fra Bestyrelsen
05 Nyt fra TU
05 Afgørelse fra Ordens- og Amatørudvalget
06 Indbydelse til PokalPot 2013
07 Holdturneringen

GAMMON
Dansk Backgammon Forbunds medlemsblad
REDAKTION
Redaktør Ulla Hansen
Layout CometPeople

08 - BK 2007
09 - Årets topscorer i Elitedivisionen
10 - Invitation til Holdturneringen 2013-2014
11 Ung DM I Backgammon

MATERIALE TIL GAMMON
Materiale til bladet e-mailes til: redaktoer@dbgf.dk
Filformatet skal være et Word-dokument (.doc eller.
docx).
Billeder sendes som TIF, BMP, eller PNG i minimum
600 DPI Alle er velkomne til at skrive artikler, referat
af turneringer, portrætter, interview, quiz, gode gammonhistorier, teoretiske artikler eller en temaserie.

13 World Backgammon Day Denmark 2013

UDGIVELSE OG DEADLINE
Næste udgivelse september 2013
Deadline 15. august 2013

22 Invitation til 90 års fødselsdag

ANNONCEPRISER
Det vil være gratis at annoncere danske turneringer
– mod at man efterfølgende skriver en stemningsrapport til det efterfølgende Gammon – gerne med
billeder og videoklip – ellers vil prisen være som
nedenstående
1/1 side: 2.000 kr. 1/2 side 1.200kr.
1/4 side 700 kr.
KONTAKT
Dansk Backgammon Forbund
C/O Allan Christensen, Vangedevej 231, 3.th.
2870 Dyssegård
Tlf. 40 17 16 00 (hverdage 14-17)
e-mail: info@dbgf.dk • giro 2 91 92 65
www.dbgf.dk
BESTYRELSE
Formand og kasserer Allan Christensen
Næstformand Jan Larsen
Sekretær Mark Larsen
IT Kim Lethan
Repræsentant i TU og Gammon Tommy Kean
TU
Andreas Christian Olsen
Henrik Bukkjær
Steen Haff
Tommy Kean
ORDENS- OG AMATØRUDVALGET
Rolf Mørk Nielsen
Torben Hasseriis
Jan Larsen

14 Hajfri Hygge Cup 4.0
15 Nordic Open 2013
17 - DK vs The World IV
19 - Årets spiller 2012
20 Turen går til Cypern
24 Fødselsdags Gamse
25 Allan Westermanns fødselsdagsturnering
29 DM I Doubles
31 Fra Basics til Badass – boganmeldelse
32 KBgK klubmesterskab
35 Casino Copenhagen Backgammon Open 2013
36 Quiz

BACKGAMMON KALENDER
•

DM i Mixed Doubles 1. – 2. juni

•

Sommercup Øst 1. juni

•

Pokalturnering – finalestævne 15. juni

•

PokalPot 15. juni

•

90 års fødselsdagen 22. juni

•

Holdturneringen 2013-2014 august/september

•

De Åbne Sjællandsmesterskaber 24. – 25. august

•

DM i Doubles 28. – 29. september

•

Casino Copenhagen Backgammon Open 2013 26. – 27. oktober

Magasinet ses bedst med Adobe Reader (download gratis her)

Gammon 122
E

fter en lang og begivenhedsrig vinter
blev det endelig forår – og påske og tid
årets to største Backgammon events.

Foråret bød på afslutning på Holdturneringen
– den mest prestigefyldte turnering i Danmark.
Hans Kristian Mathiesen gør status over sæsonen 2012-2013.
Marc Brockmann Olsen og resten af Guldholdet fortæller om klubben BK 2007 og deres
vej til succes og Steen Haff tegner et portræt
af Elitedivisionens topscorer Michael Weile
Nordic Open var i år noget ganske særligt i
anledningen af 25 års jubilæet. Allan Christensen har samlet alle indtrykkene fra verden
største Backgammon begivenhed.
Marc Brockmann Olsen var udnævnt til kaptajn for dette års landshold og fortæller om den
fantastiske præstation mod verdensholdet.
Det var også under Nordic Open, at Årets
Spiller skulle kåres. Tia Nielsen har fået et
interview med en meget stolt Nevzat Dogan.
Jeg vil personligt gerne benytte lejligheden
her til at takke for Årets Hæderspris, der også
blev uddelt under Nordic Open. Jeg er meget
beæret over nomineringen for arbejdet med
Gammon og meget stolt og taknemmelig for
alle de stemmer jeg fik. Så 1000 tak til alle jer
der stemte.
Den 21. marts var udnævnt til World Backgammon Day og det markerede Københavns
Backgammon Klub med en velbesøgt turnering, som Christian Skjæran har skrevet en
stemningsrapport fra.

Backgammon har i foråret været del af et par
private fødselsdagsarrangementer – en med
et par håndfulde af landets skrappeste spiller
hos Allan Westermann og en for novicer med
Karsten Bredahl som turneringsleder. Læs og
bliv inspireret.
Inga Vigh-Pedersen havde kvalificeret sig til
EBGT Grand finale 2012, så i maj gik turen til
Cypern, hvor Hans Kristian Mathiesen kommenterer fra sidelinjen.
Københavns Backgammon Klubs Klubmesterskab faldt i år i pinsen. Christian Skjæran beretter om sol, grill, hygge – og gammon.
Quiz’en er denne gang fra Mads Peter Andersen og resten af KBgK I.
Sommer turneringerne er godt i gang og flere
venter forude.
Jeg vil specielt gerne slå et slag for 90 års
fødselsdagen, hvor Allan Christensen og jeg
håber at se rigtig mange af jer.
En del af efterårets turneringer ligger også
klar, tjek Backgammon Kalenderen og følg
med på www.dbgf.dk
Med ønske om rigtig god læselyst og en fantastisk sommer.
Ulla Hansen
Gammon Redaktør

Hajfri Hygge Cup 4.0 er blevet en forårs klassiker, der måtte melde alt udsolgt flere måneder før turneringsstart. Pia Svendsen har igen
påtaget sig rollen som Gammons udsendte
medarbejder.
Tre år med en kæmpe indsats fra Mark Lillelund Larsen kulminerede med finalestævne i
Ung DM Backgammon. Mark Fortæller sig om
turneringen og det afsluttende stævne.
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Nyt fra Bestyrelsen
Tekst Allan Christensen

E

fter et veloverstået 25. Nordic Open
er Bestyrelsen klar til endnu et spændende år.

Vi har afholdt første møde og har konstitueret
os. Bestyrelsen består af de samme personer
som før Landsrådet, så det var naturligt, at vi
er fortsat på de samme poster:

gen, pokalturneringen og doubles-turneringer
i følgeskab med en voksen. Vi ønsker ikke, at
børn deltager i individuelle turneringer med
indskud, da vi ikke mener, at det er lovligt.
God sommer til alle – husk at tilmelde jer holdturneringen, der begynder igen til efteråret.

Allan Christensen, formand og kasserer
Jan Larsen, næstformand
Mark Larsen, sekretær
Tommy Kean, TU repræsentant
Kim Lethan, IT
NY SERVER
Der har været en del nedbrud på serveren i
det seneste år. Omkring jul var hjemmesiden
nede i flere dage med en del data tab til følge
og i forbindelse med Nordic Open var både
www.dbgf.dk og www.nordicopen.dk nede.
Det kan vi ikke leve med og har derfor flyttet
alle vore hjemmesider over på en ny server,
der er mere driftssikker.
BØRNELICENSER
Bestyrelsen har besluttet, at alle spillere under 18 år kan få et gratis medlemskab og licens. Medlemskabet giver samme rettigheder
som alle andre medlemmer, men licensen giver kun adgang til at spille med i holdturnerin-
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Nyt fra
Turneringsudvalget
TU ORGANISERING
Den mangeårige formand Karsten Bredahl har
ønsket at udtræde af TU. Det sidste års tid af
Karstens virke i TU har han primært brugt til at
vejlede os nye på posten - vi håber at vi er i
stand til at overtage ansvaret og styre DBgF
igennem endnu et travlt turnerings år. Vi ønsker Karsten held og lykke fremover.
Mikkel Gaba har i samme forbindelse også
ønsket at udtræde og vi vil ligeledes komme
til at savne hans sparring og gode humør i
udvalget.
Også Mikkel ønskes held og lykke fremover.

DET NYE TU
Andrea Christian Olsen (formand)
Henrik Bukkjær
Steen Haff
Tommy Kean (bestyrelsesrepræsentant)

Afgørelse fra Ordens- og
Amatørudvalget
Tekst Ordens- og Amatørudvalget

O

rdens- og Amatørudvalget under
Dansk Backgammon Forbund har behandlet en klage modtaget fra #5343
Theis Kehlet Krogh Rasmussen over #1905
Michael Dodensig vedrørende dennes adfærd
under en holdkamp den 28. februar 2013.
Materialet der er lagt til grund for afgørelsen, er
en skriftlig klage fra klageren, en videooptagelse af den pågældende match samt et skriftlig
svar fra indklagede på opfordring af udvalget.
Klagen gik primært på to forhold.
A) Utilbørligt og ubehageligt sprog
B) Usportslig chikane i form af abnormt højt
tidsforbrug ved nogle træk af meget lav sværhedsgrad.
I begge forhold giver vi klageren medhold og
finder at indklagedes adfærd ikke hører hjemme ved et backgammonarrangement.

For forhold A (sprog) er det vanskeligt for et udvalg at lægge en grænse for hvornår sprogbrug
går over grænsen for almindelig god skik, idet
alle har forskellige grænser for hvad man kan
tillade sig at sige til hinanden. Vi finder dog som
nævnt at indklagedes sprog går over grænsen
for det acceptable.

ste en ej heller acceptabel adfærd fra ham selv
efter matchen, som reaktion på indklagedes
opførsel. Vi gør opmærksom på, at, på trods af
provokationer, forventes det, at man er i stand
til at trække sig ud af en sådan situation uden
selv at bidrage til eskalering af situationen.

For forhold B (tidsforbrug) vurderer udvalget at
der klart er tale om usportslig chikane, som er
helt uacceptabelt, idet der er tale om tidsforbrug for i alt 14 minutter for to træk i et løbespil
med brudt kontakt, hvorefter partiet opgives.

Endelig skal vi over for de to holdkaptajner - og
alle øvrige holdkaptajner - gøre opmærksom
på, at, i holdturneringen, udgør de to holdkaptajner i fællesskab turneringsledelsen, og det
forventes således at de to i god ånd kan løse
sådanne tvister på stedet og med alles respekt.
Respekteres kaptajnernes dom ikke, kan der
eskaleres til Ordens- og Amatørudvalget efterfølgende.

Som sanktion idømmes #1905 Michael Dodensig en kraftig advarsel.
Ved gentagelsestilfælde vil der blive tale om
(evt. tidsbegrænset) udelukkelse fra DBgF-arrangementer.
Som en tilføjelse til dommen har udvalget gjort
klageren opmærksom på at videooptagelsen vi-
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Dansk Backgammon Forbund indbyder til
Pokalpot 2013
Tid og sted
Lørdag d. 15. juni 2013 kl. 14.00 i River Club
Turneringen afholdes i forbindelse med Pokalfinalen (sidste otte hold),
og sættes i gang efter kvartfinalerne er afviklet.
Dermed kan spillere fra hold der taber kvartfinalerne nå at være med.
Licens og indskud
Aktiv DBgF lincens er påkrævet for deltagelse, men kan tegnes ved tilmelding.
Entry: 100kr
Registrering for registrerede deltagere i pokalturneringen: 0kr
Registrering for andre DBgF-medlemmer: 25kr
Format
Cup (uden consolation), 7 point i alle runder
Præmier som udgangspunkt 50%, 25%, 12.5%,12.5% til 1,2,3,4 men justeres
på dagen ved usædvanligt højt eller lav deltagerantal.
Tidsplan
Kvartfinalerne i pokalturneringen kl. 12.00
Registrering til Pokalpot åbner kl. 13.00
Registrering til Pokalpot slutter kl. 14.00
Pokalpot første runde (cirka) kl 14.30
Præmieoverrækkelse (cirka) kl 22.00
Praktiske informationer
Der er ingen forhåndsregistrering (tilmeldingen åbner kl 13 på dagen).
Tilmeldingen lukkes ved 32 tilmeldte.
Der er ur-præference (der spilles med ur, hvis en af spillerne ønsker det).
Mad og drikke må ikke medbringes. Kan købes på stedet.
Spisepause aftales på dagen (som udgangspunkt inden semifinalerne).
Turneringen er resultatgivende.
Turneringsledelse
Andreas Christian Olsen 61 71 64 61 / Steen Haff 51 22 07 22
Kontakt: DBgF på info@dbgf.dk
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Holdturneringen
fik nye mestre
Tekst Hans Kristian Mathiesen

S

å sluttede holdturneringen 2012/2013
i begyndelsen af marts måned. Nogle
grinte og andre græd. Nogle divisioner
havde spænding, mens andre var nærmest afgjort før den sidste weekend. Det var sikkert
som ”Amen i kirken”, at dette års mestre ville
blive B. K. 2007. Elitedivisionens stilling blev
som følger:

En af mine kandidater til at rykke ned var
Klaps, men det gamle mesterhold modbeviste
min påstand og vandt sølv. Hele sæsonen har
holdkaptajn Asger Kring drillet mig og sagt, at
jeg var helt gal på den i mine beregninger på
slutstillingen fra starten af efteråret. Han fik ret.
Det glæder mig dog at se KBgK vinde bronze,
da denne klub også i mange år har gjort et styk-

Hold

K

V

U

T

EKV

EKT

P

+/-

1

B.K. 2007

22

11

8

3

56

32

30

12

2

Klaps I

22

8

9

5

48

40

25

4

3

KBgK I

22

7

11

4

48

40

25

4

4

Soirée Dansante

22

9

6

7

48

40

24

4

5

Temple

22

7

10

5

46

42

24

2

6

Nemesis

22

8

8

6

43

45

24

-1

7

Valby

22

7

8

7

43

45

22

-1

8

Team Casino Copenhagen

22

4

13

5

42

46

21

-2

9

Lødigt I

22

6

8

8

40

48

20

-4

10

Horsens

22

5

7

10

40

48

17

-4

11

Roskilde BgK

22

3

10

9

38

50

16

-6

12

Nemo

22

3

10

9

36

52

16

-8

ke arbejde for at forbedre spillestyrken. Øvelse
gør mester er nok ikke skudt så langt fra målet.
I bunden var der en hård kamp med flere tidligere danmarksmestre i blandt. Sørgeligt måtte
Nemo for første gang ud af Elitedivisionen, og
næste år bliver divisionen en del profiler fattigere. Roskilde opgav også til sidst. Hvor en
tæt bundstrid med flere hold indblandet blev et
opgør mellem Horsens og Lødigt. Begge hold
tabte på dagen 1-3 til Nemesis, der kunne have
været en afgørende bøddel. Horsens og Lødigt havde en lige score -4, men Match Points
i Københavnernes favør afgjorde, at det jyske
hold røg i 1. division i stedet for tre tidligere
mesterhold.
Nogle af mine forudsigelser holdt, andre gjorde
bestemt ikke. Viljen til sejr og forbedringer slog
nok igennem i toppen. Derudover kan nogle
drille mig, og andre være imponeret og sige:
”Godt ramt i forhold til tidligere artikler”. Samlet set klarede mine favoritter Casino Copenhagen og Temple ikke top 2, mens dark horses
B. K. 2007 og Soirée Dansante gjorde det meget flot. Mine favoritter til nedrykning Klaps og
Valby havde en flot sæson og klarede skærene
med bravour. Så måske skal du komme med dit
bud næste år. Det kan være lige så godt som
mit.

Det nye og førstegangs mesterhold blev et
hold uden mange års traditioner, men hvad B.
K. 2007 ikke har i erfaring, har de bestemt i
ihærdighed for at forbedre deres spillestyrke.
Marc Olsen har vist dem vejen og ført holdet
frem gennem rækkerne i fem år for til sidst at
slutte, hvor de hører hjemme: På toppen af
kransekagen.
Ganske suverænt har de ført hele sæsonen
igennem og var nærmest tæt på at slå Tøsernes
rekordsæson på 60 sejre fra 1997. Men holdet
faldt lidt sammen i de sidste fire kampe, hvor de
tabte to og fik uafgjort i to kampe. Det ødelægger dog bestemt ikke billedet af en flot sæson.
Grundstammen har præsteret flotte individuelle scorer og præget topscorer listen gennem
hele vinteren. Den blev vundet flot af Michael
Weile fra Soirée Dansante, da Marc Olsen ikke
kunne spille de sidste tre runder.

Sådan ser et mesterhold ud med guldbriller og på vej til guldfesten.
Hjemmebanen Barcelona blev rammen for en festlig aften.
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B.K.2007 - Året 2012-2013,
hvad skete der?
Tekst Marc Olsen – og resten af B.K. 2007

S

iden klubben i året 2007 blev stiftet af
Marc Brockmann Olsen, er der foregået
en utrolig fremgang.

I gennem sin seksårige historie har klubben sat
kulør på dansk backgammon. Udover den unge
gennemsnitsalder og store rekruttering af nye
spillere, har klubben også præsteret at have
haft hold kun bestående af fotomodeller, og et
hold kun bestående af professionelle fodboldspillere. Efter bronzemedaljen i Elitedivisionen i
sæsonen 2011/12, kunne B.K. 2007 i 2012/13
løfte pokalen og kalde sig Danmarksmestre i
backgammon. Samtidig kunne 2. holdet fejre at
de med nød og næppe overlevede i 2. division.
Dette blev til en guldfest på klubbens hjemmebane Barcelona, hvor andre fra forbundet stødte til og skabte en fantastisk fest.

Open og fulgt op med en vanvittig sejrsstime
på 14 kampe i træk(!),
…. samt en masse nye unge spillere i klubben,
der med høj fart har løftet deres niveau.
TALENTFABRIK SIGES DER, MEN HVAD ER
OPSKRIFTEN?
Klubben har siden starten formået at samle en
kerne af stærke spillere på førsteholdet, som
danner fortrop i klubben. Disse kunne den 8.
marts 2013 fejre danmarksmesterskabet for
hold, med en tangering af den største vindermargen nogensinde.
Theis og Tue Rasmussen har, på bare 1 år i
klubbens støbeske, udviklet sig ekstremt meget. Senest har Theis spillet PR 6,3 og 5,5 i de
første to kampe i XG Masters.

siger Christopher Hostrup-Pedersen, der også
er ny spiller i klubben.
Klubben har ligeledes en stor positionsdatabase, som alle medlemmer deler over dropbox,
samt interne facebookgrupper, herunder en
quizgruppe, hvor der dagligt bliver lagt positioner op, og alle byder ind med analyser og
betragtninger. Dette er et godt redskab til at
udvikle sine backgammonkundskaber, da det
er hyggeligt og sjovt.
Opskriften? En stærk kerne, en masse nye spillere med flid og talent, og et sammenhold hvor
alle lærer af hinanden på tværs af niveauerne.
CAFÉTURNERING
Husk derudover klubbens caféturnering hver
tirsdag kl. 19 på Barcelona (Fælledvej 21) på
Nørrebro, hvor du kan komme og give de nye
én på trynen, eller møde klubbens allerstærkeste. Vi glæder os til at se jer!
Næste sæson starter klubben et 3. hold op, da
vi har fået en række nye spillere i klubben, og
målet for 1. og 2. holdet er klart - forsøge at
genvinde guldet og rykke op i 1. division!

Guldholdet

FLOTTE RESULTATER
Udover Danmarksmesterskabet for hold, kan
yderligere præstationer fra klubben fremhæves:
DM i speedgammon (Kristoffer Stampe)
Lasse Ivanouw Christensen imponeret alt og
alle ved at vinde begynderrækken ved Nordic

“Det, at være grebet af backgammon og samtidig kunne sidde med så gode spillere og suge
viden til sig, er helt fantastisk. Klubbens førstehold er altid klar til at lære fra sig, og man
føler sig ikke set ned på, fordi man besidder
et lavere niveau. Tværtimod er alt stolthed lagt
til side for at opnå den bedste læringsproces”
Index
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- Årets topscorer i
Elitedivisionen
Hvem er Michael Weile?
Tekst Steen Haff

I

forbindelse med, at Michael Weile i sæsonen
2012/2013 blev numero uno på topscorelisten
i Elitedivisionen, har jeg sat ham stævne for at
få svar på nogle spørgsmål. Hvem er manden og
hvordan er han blevet så skrap?

Til hverdag arbejder Michael i et firma der efter
sigende sikrer diverse spøg og skæmt butikker
en god omsætning ved indkøb af hatte, falske
skæg og blå briller – han er analytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor han, bortset fra
et enkelt kort skift, har været ansat siden 1985.
Han arbejder i øvrigt sammen med Freddie
Noer, der som fast træningspartner gentagne
gange bliver nævnt under interviewet.
En stor sportsmand vinder for det meste, men
anerkender også (særligt i backgammon) at
der er andre faktorer end dygtighed der spiller
ind, når en kamp skal afgøres. Michael er en
stor sportsmand, der træner ihærdigt for at blive endnu bedre og aldrig har jeg oplevet ham
tude over at sidde i uheld. En sportsmand anerkender også andres dygtighed på sit felt og
lader sig inspirere af ”konkurrenternes” tilgang
til sporten. Her fremhæver Michael (igen) Noer,
der har nået et utroligt lavt fejlniveau via flid og
hårdt arbejde, samt Karsten Bredahl for de imponerende resultater, han har vist gennem en
årrække.
Det kan nok ikke undre at en sportsmand, der
udviser så stor ihærdighed omkring hans passion også udviser samme ihærdighed når det
kommer til andre fritidsaktiviteter. Under interviewet fortalte Michael at han for resten også spillede lidt badminton (sammen med Noer) og det
da havde kastet adskillige klubmesterskaber af
sig. Endvidere spiller Michael lidt firma fodbold
og er i den forbindelse blevet udvalgt til unionsholdet der skal deltage ved EM i Prag til sommer

– hvem sagde multitalent?
Ved siden af arbejdet i FE, alle fritidsinteresserne og familien skal tomrummet naturligvis også
fyldes ud, og Michael
udfylder det ved at
sælge vin til venner og
familie fra Amalie Vinimport
– så er der vidst heller
ikke flere timer i det
døgn! (Det skulle da
lige være glæden ved
at komme hjem til sin
kæreste gennem 6 år
– Tina M. Weile - og
dele dagens sidste 2-3
timer, med fortællinger
om dagens spændende udfordringer, i sofaen,
eller lige en sidste kamp med XG)
Backgammon kom på programmet i 1992, hvor
han tilmeldte sig Carlsberg Cup (sammen med
Noer) og de to har lige siden draget fordel af
sparring med hinanden. I 1994 ville Michael så
prøve at stille op til Nordic Open, hvor han så
vandt Advanced. En bedrift han gentog ti år efter i 2004.
Som alle backgammon-aficionados er bekendt
med så kan man kun komme op på Michaels niveau ved hjælp af hård og langvarig træning. Jeg
var nysgerrig for at finde ud af hvilke metoder
han bruger for at forbedre sit spil. Den gode ny-

hed er at det langt fra er raketvidenskab – med
lidt talent i baghånden vil jeg påstå at de fleste
kan nå niveauet hvis de samtidig har viljen til konstant at forbedre sig. Den dårlige nyhed er at det
kræver en vilje ”af en anden verden” at blive så
dygtig. Michaels formel lyder nogenlunde sådan
her:
1.
2.

3.

4.

Deltager i en chouette klub (beskrevet
nærmere i Gammon 120)
Optager alle holdkampene og analyserer
dem efterfølgende sammen med andre.
Bemærk – du bliver ikke bedre af at optage
kampe medmindre du analyserer dem.
Benytter en database udarbejdet af Noer
til at kategorisere begået fejl. Ud fra de begåede fejl udarbejdes endvidere quizzer til
holdkammeraterne fra Soireé Dansante.
Sørg for at baglandet er med dig. Familien
bakker op om Michaels backgammon. Der
bliver aldrig kigget skævt til ham på hjemmefronten, når han, endnu en gang, skal af
sted til en turnering. Tværtimod modtager
han støttende sms’er undervejs, ligesom
Tina ofte sidder ved hans side og hepper

Ved at følge egen formel er næste mål heller ikke
uden for rækkevidde – Nordic Open 2014.
Michael er holdspiller, så derfor fremhæver han,
udover de allerede vundne Nordic Open titler i
Advanced, hold DM i sæsonen 2008/2009 som
sit/holdets fornemmeste resultat.

Tina og Michael Weile – med ryggen til. NO 2013
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Invitation til holdturneringen 2013 / 14
Holdkaptajner (eller klubformænd) kan allerede nu tilmelde hold til næste års holdturnering. Så
tøv ikke, men send med det samme en mail til info@dbgf.dk med flg. oplysninger:
Holdnavn (og evt. klub ved flere hold), hjemmebane, holdkaptajn (inkl. mobil + mail), DBgF nr +
navn på alle holdets spillere samt eventuelle specielle ønsker (såsom hjemmebane samtidig
mellem flere af klubbens hold).
Betaling:
Sidste frist for tilmelding og betaling er 16. august!
Beløb indbetales på reg. 9570, konto 2919265 og udgør flg.:
Elite:
6100 kr. (prizepool: 4500kr, reg. 600kr, depositum 1000kr)
1.division:
2100 kr. (prizepool: 1000kr, reg. 600kr, depositum 500 kr.)
2. division ØST:
900 kr. (reg. 600kr, depositum 300 kr.)
2. division VEST + 3. division + serie 1:
600 kr. (reg. 300kr, depositum 300 kr.)
Er du ny i holdturneringen og har spørgsmål?
Hvad kræver det at stille op i holdturneringen?
 Alle spillere skal have licens. Klubben kan købe årslicenser for 200 kr. for de faste spillere
på holdet. Hvis der er behov for at supplere med spillere i løbet af sæsonen, kan klubben
købe licenser for 50 kr. pr. holdturneringskamp, hvis der er spillere, der ikke spiller med
mere end tre gange.
 Et hold! Find mindst 2 venner og tilmeld Jer
 Har du intet hold, mail til info@dbgf.dk, som vil være behjælpelig med at etablere kontakt
med etablerede klubber, som er vant til nye medlemmer
På vegne af DBgF
Turneringsudvalget

Index

Gammon 122

10

Ung DM i Backgammon '13
Tekst Mark Lillelund Larsen

O

liver, Damian og Rune fra Vesterbro
Ungdomsgård i København blev de
første danske mestre i backgammon
for unge.

Efter ca. 3 års benarbejde lykkedes det i år
endelig at få søsat det første landsdækkende
Danmarksmesterskab for ungdomsklubber i
backgammon. Projektet er blevet en realitet
igennem et samarbejde mellem DBgF og Ungdomsringen, der er paraplyorganisation for
mere end 1000 fritids- og ungdomsorganisationer i Danmark, som tilsammen rummer over
100.000 børn og unge.

Nu skulle ca. 4 timers intens backgammon
med overværelse af 4 forventningsfulde DBgF
bestyrelsesmedlemmer og en håndfuld øvrige backgammonentusiaster (heriblandt en
Gammonredaktør) samt adskillige engagerede klubmedarbejdere være med til at afgøre,
hvem af de 27 unge mennesker, der skulle
kåres som de første Danmarksmestre for klubhold.
De tilrejsende unge spillede for en sejr til deres klub i hold af 3 personer. Og der var lagt
op til benhård konkurrence mellem Øst og
Vest, da Klub Ringgården I og II fra Stengårdsvej i Esbjerg, Team A45 fra Aarhus, Østhuset fra Hillerød og københavnerholdene fra
Tårnby Ungdomsskole, TK's Ungdomsgård,
Vesterbro Ungdomsgård I og II samt de helt
unge 10-12-årige stjerner fra Vognfjederen i
Dyssegård tørnede sammen i Ungdomshuset
i Odense.

KAMP OM GULDET I ODENSE
Det var et par spændte TL’ere (turneringsledere), Kim Lethan og undertegnede, som tog af
sted til Ung DM finalestævne i Odense d. 16.
marts.
Der er linet op til kamp mellem 2 3-mands hold

lingen 4-4 i finalen skulle et enkelt bræt afgøre
mesterskabet. Vesterbro Ungdomsgård trak
det længste strå og endte med at hive sejren
hjem.

Sidste terningkast i Ung DM ´13!

OPLÆRING AF UNGDOMMEN
Finalestævnet blev kulminationen på en langstrakt begivenhed med kvalifikationsstævner
i de lokale ungdomsklubber og en række forudgående opvarmningsarrangementer i øst og
vest, herunder Aalborg Musikfestival i januar
med omkring 8.000 deltagende unge.
I Aalborg blev det tydeligt, at det kun er en
skræmmende lille andel af dagens unge,
som kender til backgammon. Det var den nyudnævnte TU formand Andreas Olsen, der
sammen med undertegnede, bestyrelsens
udsendte backgammonpædagog, uddelte
sodavand og tog pulsen på den danske ungdom. Vi erfarede, at vi måtte begynde et langt
mere grundlæggende sted, end vi havde regnet med, nemlig med at forklare de unge om
reglerne.
Heldigvis havde vi godt med sodavand med i
bagagen, og det lykkedes os i løbet af et par
dage at få op mod 100 unge igennem vores
pædagogiske maskineri. I kølvandet på erfaringerne fra Aalborg kom der en række lokale
warm-up events i stand.

TL Mark Lillelund Larsen
Flot nyt spil fra DBgF

TL Kim Lethan

SPÆNDING TIL DET SIDSTE
Det blev en super turnering med masser af
koncentrerede, spændende og dramatiske
øjeblikke - både for spillerne og publikum.
Efter to tætte semifinaler imod hhv. Klub Ringgården (Esbjerg) og Østhuset (Hillerød) mødtes Vesterbro Ungdomsgård og Tårnby Ungdomsskole i finalen. Vesterbro begyndte med
at komme på 3-0, men i anden spillerunde
kæmpede Tårnby sig tilbage på 3-3. Ved stilIndex

Turneringens yngste spillere fra Vognfjedereren II, som
ikke klarede den til finalestævnet, men gjorde stort indtryk ved at besejre de senere danmarksmestre 2-1 i de
indledende runder.
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OPLEVELSER OG FÆLLESSKABER
Ung DM har budt på mange fine og sjove oplevelser for både unge og voksne. Undertegnede turneringsleder blev fx noget overrasket
da to hold af 10-årige fra Vognfjederen troppede op til kvalifikationsstævne i Vesterbro
Ungdomsgård for at dyste imod de op til 8 år
ældre unge.

på, om jeg kunne bevise, at jeg rent faktisk
har været med ved VM i backgammon. Ved
finalestævnet mere end en måned efter, kom
han direkte hen til mig, og sagde, at hans far
desværre ikke kunne komme, fordi han skulle
passe deres forretning, men hvis jeg kom til
Esbjerg igen, ville han stille op og vinde over
mig.

Dyb koncentration.

Stor aldersforskel på deltagerne.

Børnene gjorde fantastisk figur i turneringen
og leverede flere overraskelser undervejs.
Vognfjederen I klarede den videre til finalestævnet, hvor de dog måtte ”nøjes” med at få
overrakt prisen for fighterinstinkt og fair play.
En spiller fra Vognfjederen tog pusten fra vores allesammens formand ved at komme ind
efter afslutningen af finalestævnet og spørge
efter en tand, som han havde tabt under en af
sine backgammonkampe, og som han havde
opbevaret i en colaflaske under resten af turneringen.

Unge stjerner fra Klub Ringgården i Esbjerg samlet til DMkval en sen aften i februar. Længst til højre i billedet leder
Lisbeth, som gør en massiv indsats for at få de unge til
at lave noget fornuftigt sammen, som fx … backgammon!

I Aalborgs FC Vesterkæret var der kun to
drenge klar til kvalifikation, da udsendte medarbejder entrerede klubben en sen vinteraften. I samarbejde med pædagogerne blev der
igangsat en lille reklameoffensiv med lidt undervisning og nogle ekstra præmier, og pludselig var 10 piger også i gang med at spille
kvalifikation og tæve hinanden, og ikke mindste
de stakkels to drenge, på kryds og tværs.

De unge var rejst langt for at deltage i finalestævnet, og det blev et møde mellem mange
forskellige kulturer. Der var hele vejen igennem
en sympatisk, nysgerrig og åben atmosfære
imellem de unge, som alle gik til udfordringen
med en indstilling, som vi andre kun kan lade
os inspirere af.
BACKGAMMON I BLODET
Østhuset fra Hillerød, som havde Ung DM’s
absolutte topscorer og charmetrold, Alaa med
på holdet, var blevet nødt til at hive en reserve med til finalestævnet. Den venligt smilende
og høflige Cemal, lagde ud med at spørge
undertegnede i fuld alvor, om ikke nok han
måtte sidde over, for han kendte ikke spillet.
Det lykkedes med noget møje og besvær, at
overtale ham til, at, nu var der altså ingen vej
tilbage, han var nødt til at kæmpe for sin klub.
Det viste sig, at han, selv om han ikke havde
deltaget direkte ved opvarmningsaften og kvalifikationsstævne i Østhuset, alligevel havde
suget tilpas meget af spillet til sig, således at
han hurtigt blev dybt involveret i spillet og var
med til at spille sit hold i semifinalen, bl.a. med
en vigtig 3-0 sejr i sidste afgørende kamp i de
indledende runder.
En ung mand, Ali fra Esbjerg, havde allerede
ved opvarmning nævnt, at hans far var en habil
backgammonspiller i sit hjemland, og personligt havde oplært ham i spillet. Undertegnede
modtog nogle dage efter vores møde i Esbjergs Stengårdsvej-kvarter en forespørgsel

I relation til Ung DM ´13, har det været nødvendigt, at gøre en intensiv indsats for at
skabe opmærksomhed omkring selve spillet,
omkring DBgF og omkring den forestående
begivenhed. Vi har måttet bruge langt flere
ressourcer på at tage ud i lokale klubber, end
det oprindelig var planlagt. Men det har været
det hele værd i form af fantastiske oplevelser.
Og det har vist sig, at hvis vi skal gøde jorden
for backgammon i fremtiden, skal vi helt ud,
hvor de unge er.
Derfor er en væsentlig del af grundlaget for
succes i ungdomsarbejdet samarbejdet med
Ungdomsringen og de meget engagerede
klubledere og pædagoger, som har været med
til at lægge energi i projektet.

”Voksenrækken”.

Cons-finalen – Guleed fra Esbjerg (nr. 2 på topscorerlisten) vs Jeanett fra Aarhus. Jeanett vinder den dramatiske
finale 2-1 efter at have kæmpet sig tilbage med en drabelig pas 6 i sidste rul i anden kamp.

DE UNGE ER KLAR, MEN VI SKAL GØDE
JORDEN
Den største erfaring fra Ung DM ´13 er, at de
unge bliver revet med og synes, det er sjovt at
spille backgammon - de bliver fanget af spillet
med dets elementer af tankesport, koncentration, konkurrence og de sociale fællesskaber,
der let opstår i forbindelse med backgammon.

Vinder af ”voksenrækken” – Erhan fra Klub Ringgården.

Ungdomsringen har allerede meldt ud, at de
er klar til at videreføre Ung DM, og målet er, at
bygge videre på de gode erfaringer vi har fået i
år, så vi kan gennemføre et nyt – og gerne endnu større – Ung DM i 2014. Hvis projektet skal
videreudvikles i positiv retning, skal vi have en
masse frivillige backgammonfolk på banen.
Jo flere vi er, jo længere kan vi nå ud - så hold
øje på DBgF debatten i nærmeste fremtid!
Læs mere, og se flere billeder fra Ung DM ´13
på Facebook
(Link: https://www.facebook.com/pages/ungbackgammondk/272992666161748)

De unge er meget lydhøre og vil gerne lære.

Index
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World Backgammon Day
kom til Danmark
KBgK arrangerede en dansk turnering på ”World Backgammon Day”
Tekst og foto Christian Skjæran

T

urneringen var godt besøgt og turneringsleder Ulla Hansen var glad for at
folk støttede op om arrangementet. De
39 deltagere skulle kæmpe om et officielt resultat samt en stor flot ”pokal”.

bution og er på rul. Da sort kun har små 14
% vinderchancer skal han passe og hellere
forsøge at vinde kampen fra 1-4 (6 væk, 3
væk). Det er en meget stor blunder at tage
som sort.

RESULTATER
World Backgammon Day Denmark 2013
Københavns Backgammon Klub, 21/3/2013
(39 deltagere)

Der blev spillet cup turnering, hvor tabere af
første runde kom i en consolation turnering.
Her er en enkelt stilling fra en af undertegnedes kampe, der handler om værdien af ”cube
ownership”.

Den stolte vinder blev Michael B. S. Jensen
efter en semifinalesejr over elitedivisionens
topscorer Michael Weile og en finalesejr over
Ole M. Nielsen som havde hjemmebanefordel.

Main
1.
#1448
2.
#6887
3./4. #2179
3./4. #7591

–
–
–
–

Michael B. S. Jensen
Ole Michael Nielsen
Peter Toftsø
Michael Weile

Consolation
1.
#69
– Vinni Gertsen
2.
#3689 – Marianne Bach

Hvid har rullet 6-6 og efterfølgende har sort rullet 2-1 –
skal hvid redoble til 4?

Hvid har rullet 6-6 og efterfølgende har sort
rullet 2-1 – skal hvid redoble til 4?
Sort har under bear-in og bear-off ikke haft
adgang til kuben som ligger hos hvid. Før
sekvensen 6-6 til hvid og 2-1 til sort var sort
klar favorit. Selv om hvid fører 2-1 til 7, så er
det her korrekt at redoble til 4 – det vil, ifølge
XG Mobile, være en blunder ikke at gøre det.
Sort er bagude 44-54 i pipcount og har 12
brikker – hvid har 10 brikker, lidt bedre distri-

Michael B. S. Jensen modtager den store flotte stor
Holmegaard skål.
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Hajfri Hygge Cup 4.0
Tekst Pia Svendsen

L

ørdag den 23. marts 2013 mødte 32
forventningsfulde deltagere, fordelt med
16 i havfruerækken og 16 i søstjernerækken, op i High Q, for at tage del i Taus
Bøytlers årlige turnering for ”ikke hajer”.
For første gang i de 4 år denne succesfulde
turnering er blevet afholdt, var der i år fulde
huse i begge række. Dette viser vel mere end
noget, hvor stor en succes denne turnering
er.

og kunne dermed hæve trofæet for andet år
i træk. Kenneth må nok se i øjnene, at denne turnering ikke længere er for ham, da han
allerede nu er over den maksimalt tilladte rating, så næste år, kan nye forhåbningsfulde
søstjerne-aspiranter komme til fadet. På tredje pladsen kom Lars Holst, og Monica Martinsen (kendt i pokermiljøet) fik en flot fjerde
plads, begge med 3 sejre.

Ikke alene giver den deltagrene mulighed
for at spille en masse gode bg spil, alle mod
jævnbyrdige modstandere, men den bliver
også afholdt i hyggelige rammer og som regel suppleret med mulighed for billigt tilkøb
af lækker mad.

Herfra skal blot lyde en kæmpe tak til Taus
for hans indsats med, hvert år, at holde en
turnering forbeholdt os mindre rutinerede
spillere. Det er jo skønt, at man en gang årligt, kan føle man er favorit i en turnering. Og
mon ikke alle spillerne i denne turnering har
den fornemmelse, når dagen starter.
Også tak til Lykke for at lægge lokaler til, og
for at arrangere en god madordning, så spillerne ikke behøver bruge tid på at frekventere
de omkringliggende spisesteder.
Mon ikke vi er mange, som bestemt ikke har
travlt med at komme op over de magiske
1050 i rating, ene og alene for, at kunne deltage i denne hyggelige turnering.

Turneringen blev som vanligt afholdt som en
Monrad turnering, hvor alle deltagere var garanteret 4 kampe - alle til 11 point.
Præcis kl. 10 bød Taus velkommen, spandt
en lang sang om, at det hed en cup, selvom
det ikke blev afholdt som cup, og mens de
sidste rester af morgenmaden gled ned, begyndte alle 16 spil.
SØSTJERNERÆKKEN
I søstjernerækken viste det sig forholdsvis
hurtigt, at sidste års vinder, Kenneth Holt,
igen i år var godt spillende og var opsat på at
forsvare sin titel som årets søstjerne.

I finalen i Søstjernerækken slog Kenneth Holt Judith
Westermann.

HAVFRUERÆKKEN
I havfruerækken, for de lidt mere øvede spillere, blev finalen spillet mellem Theis Rasmussen og Kenny Jørgensen, som begge
var ubesejret i deres 3 første kampe. Theis
løb af med sejren, og kunne udover æren af
titlen ”årets havfrue 2013” glæde sig over en
adgangsbillet til Nordic Open Intermediate,
som DBgF har doneret. Tredje pladsen blev
indtaget af Thomas Tenland, mens den noget
mere rutinerede spiller, Flemming Sørensen
indtog fjerde pladsen.

Kenny Cyril Jørgensen sætter sin hat som han vil.

Stort tillykke til alle vinderne.

Judith Westermann er tilfreds med udviklingen.

I en spændende finale mod Judith Westermann, som ligeledes var ubesejret i sine 3
første kampe, trak Kenneth det længste strå,

Carl Erik Frost vs. Vinni Gertsen.
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Nordic Open 2013
Tekst Allan Christensen Foto Sabrina Milling og Jan Larsen

L

ad mig begynde denne artikel med at
fortælle om Tomonori Yoshino. Han er
japaner og han deltog i Nordic Open for
første gang i år. Faktisk var det første gang,
at Tomonori var uden for Japans grænser.
Tomonori deltog i advanced rækken og i utallige jackpots i løbet af påsken. Mandag gik
han op til Julie, Scarlett og Antonia og takkede dem for et fantastisk arrangement og
fortalte, at han var så ked af, at det allerede
var slut. Faktisk havde han tårer i øjnene. For
Tomonori var Nordic Open hans livs største
begivenhed.

Torsdag var også dagen for en meget velbesøgt begynderturnering. 98 spillere kæmpede
om at vinde titlen og ikke mindst turen til VM
i backgammon med alt betalt. Den dygtige
vinder blev Lasse Christensen fra talentfabrikken, BK 2007. Der har tidligere været flere end
98 deltagere i begynderrækken, men det har
været med mere lempelige krav til retten til at
deltage. Mange af disse begyndere er allerede integreret rundt i klubberne, men vi håber
naturligvis, at mange flere får lyst til at spille
backgammon uden for påskehøjtiden.

Hovedturneringen blev vundet af tyskeren, Ralf
Jonas, der også vandt turneringen i 2011. Det
sjove er, at Ralf Jonas sandsynligvis ikke ville
være kommet, hvis han ikke var blevet inviteret
med på verdensholdet. Mon ikke han nu kan
se ideen med at komme hvert år for fremtiden?

Tomonoris følelser er selvfølgelig lidt voldsomme set med danske øjne, men det siger
alligevel lidt om, hvilken fantastisk begivenhed Nordic Open er. I år var det 25. gang, at
Dansk Backgammon Forbund afholdt turneringen – og Nordic Open er i sandhed én af
forbundets største bedrifter.
Det første Nordic blev afholdt på Hotel Marienlyst i Helsingør i 1989. Siden da har vi
været på Hotel Marina i Vedbæk, på Scandic
og Radisson i København.
Nordic Open har overlevet flere kriser. Den
største var da alle præmiepengene blev røvet
i 1998 og vi måtte sende alle præmietagerne
hjem med uforløst sag. Efter en langstrakt
retssag mod hotellet, kunne forbundet heldigvis udbetale præmierne til de tålmodige
vindere tre år efter. Hvilken anden turnering
i verden ville kunne overleve en sådan skandale?
25 års jubilæet skulle fejres – og det blev det!
For første gang nogensinde var forbundet
koncertarrangør og Blues Brothers Experience leverede et fantastisk show for backgammonentusiasterne torsdag aften.

Dyb koncentration i begynderturneringen.

Det fascinerende ved de mange deltagere i
begynderrækken er, at det kun er i Danmark,
at vi kan samle så mange mennesker. Måbende udlændinge kommer hen til os og spørger,
hvad i alverden vi gør for at kunne samle så
mange nye spillere til turneringen. Svaret er
først og fremmest, at vi har en masse medlemmer, der er fantastisk dygtige til at reklamere
for vores dejlige tankesport over for familie og
venner. Bliv endelig ved med det! Lad rygtet
om backgammons tiltrækningskraft sprede sig
som ringe i vandet.

Vinder af Nordic Open 2013 Ralf Jonas.

For en gangs skyld havde vi ikke en dansker
med helt fremme i Championship turneringen.
Bedste dansker var Pernille Rosendal, der
måtte lade livet i kvartfinalen.
Til gengæld var alle otte kvartfinalister i Advanced danskere. Klaus Switon tog titlen og Intermediate blev også vundet af en dansker: Peter
Sung Hoon Jensen.

Fra juniorturneringen, som blev vundet af Magnus Berggreen − fra venstre ses Mathias Stage, Magnus Berggreen, Oscar Hartmann, Kristian Stage og Simon Stage.

>

Blues Brothers Experience.
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Mads Peter Andersen har stået i spidsen for
et team, der har indtastet en masse kampe
fra dette års Nordic. Hvis du har lyst til at se
disse kampe i eXtreme Gammon formatet,
kan du sende en mail til info@dbgf.dk, hvorefter vi vil tilføje dig til en dropbox mappe,
hvor kampene kan ses.

RESULTATER
Nordic Open 2013
http://www.nordicopen.dk/index.php?id=119

I backgammon sidder styrken ikke i håret − i billedet
Lars Trabolt og Patrick Toxværd.

Danmark er verdens stærkeste backgammonnation. Vi har de fleste aktive spillere,
men det store udland må vist også erkende,
at vi har den stærkeste elite. De sidste fire
år har vi afholdt en turnering med et udvalgt
dansk hold mod et verdenshold: Denmark vs.
The World. Det utrolige er, at vi nu har vundet
turneringen tre gange. Kun i 2011 trak Verden det længste strå. I år holdt det dog hårdt.
Danmark var nede 1-12/15, da Gus Hansen,
som egentlig kun var reserve, overtog styringen. Gus fik med gode rul og masser af gode
beslutninger – sammen med resten af holdet
– vendt det truende nederlag til sejr. Lad os
håbe, at vi nu ikke helt har taget modet fra de
stakkels verdensholdsspillere.

Når en kamp er slut skal analysen studeres grundigt
− i billedet Frederik Bentler og Mads Peter Andersen.

Sidst – men ikke mindst – vil vi gerne takke
Danske Spil for at være sponsor for dette års
Nordic Open. Danske Spil satte odds på turneringen, hvilket gav en masse ekstra spænding til os alle – især de mange, der havde spillet på Ulla Hansen til odds 150. Ulla var på et
tidspunkt meget tæt på kvartfinalen, men i den
sidste ende var marginalerne ikke med hende.

Selv om man er verdensstjerne, er backgammon stadig sjovt − i billedet Matvey "Falafel" Nathanzon og Peter
Bennet.
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DK vs the World IV
Tekst Marc Brockmann Olsen

D

et er 4. år at Danmark spiller mod Verdensholdet under Nordic Open. Marc
har været med alle år, men debuterer
som Kaptajn.
Som kaptajn har han ansvaret for at sætte
holdet, og udvælge spillere til de forskellige
discipliner.

HOLDET
Kaptajn: Marc Brockmann Olsen, deltager
for 4. gang.
Thomas Kristensen, deltager for 4. gang.
Thomas Myhr, deltager for 2. gang.
Freddie Noer, debuterer.
Michael "Mik" Larsen, deltager for 2. gang.
Poul Lindberg, debuterer.
Christian "Wristy" Munk-Christensen, debuterer.
Reserver:
Sander Lylloff
Gustav Hansen
SPILLERKARAKTERISTIK
Marc Brockmann Olsen
Jeg har efterhånden studeret spillet nøje i
snart 8 år, og skrevet et par bøger. Jeg har
holdt min form ved lige, og holdt mit høje
niveau i gennem de sidste par sæsoner,
selvom jeg ikke bruger lige så meget tid på
backgammon mere som jeg gjorde i mine første 4-5 år som spiller. Jeg føler jeg bliver en
stærkere spiller år for år, og det er fedt man
altid kan forbedre sit spil. Jeg takkede med
glæde ja, over at få æren af at være kaptajn
for det danske ”landshold”.
Thomas Kristensen
Thomas er muligvis den skrappeste aktive spiller i dansk backgammonforbund, og
en person jeg kender rigtig godt. Thomas
spillede som professionel backgammonspiller dengang man kunne spille om penge på
GridGammon, og skiftede så senere fokus
til poker, hvor en mangeårig pause fra DBgF
også fulgte. Men hans lidenskab til spillet fik
ham til at lave comeback, og tørner nu ud for
Temple i Elitedivisionen. Thomas var naturligvis et nemt valg for mig.
Freddie Noer
Freddie har i gennem de sidste par år præsteret utrolig godt. Med flotte PRs i adskillige
turneringer og kampe, inkl. mod mig selv, var
Freddie et oplagt valg.

Thomas Myhr
Thomas har også levet en årrække som professionel og har lige siden jeg begyndte at
spille i 2006 været anerkendt som en af de
skrappeste spillere i landet. Desuden var
Thomas forsvarende nordisk mester... Også
et nemt valg til holdet.
"Mik" Larsen
Endnu en kvalitetsspiller fra øverste hylde.
Mik spiller bare godt, han har bevist i gennem mange år, at han er en af de spillere som
spiller med lavest fejlrate i Danmark.
Poul Lindberg
Poul har spillet som professionel backgammonspiller i mange år. Særligt i DMP disciplinen har Poul meget erfaring med høje pengespil. Poul har en masse gode tanker om
spillet og har haft en god sæson i Elitedivisionen. Pouls evner i DMP, var netop udslagsgivende for mig, i udtagelsen af ham, frem for
andre spillere som jeg stærkt overvejede...
Spillere som Andreas Christian Olsen, Thomas ”Werle” og Mads Peter Andersen.
"Wristy"
Har aldrig spillet som professionel, men er
en meget seriøs hobbyspiller med stor lidenskab for spillet, en sand backgammonnørd.
Han er den dansker med højest rating på
Gridgammons backgammonserver, hvor man
spiller om ratingpoint og ikke om penge. Jeg
vidste at Wristy ville tage det meget seriøst
og møde op i super gammonform, hvis han fik
chancen på holdet.

RESERVERNE
Sander
Muligvis verdens bedste backgammonspiller.
Sanders spillestil kan beskrives som skakspillerne beskriver de moderne skakcomputere: Som en massiv mur der kommer mod
dig, og der er ingen flugtmuligheder. Manden
laver simpelthen ingen blunders.

Morten Holm, Lars Trabolt, Mads Andersen
og Karsten Bredahl.
VERDENSHOLDET
Udover de åbenlyse stjerner i Falafel, Michi
og Mochi, havde kaptajn Falafel udtaget en
spiller som jeg aldrig havde hørt om, Victor
Ashkenazi. Wristy kendte ham fra de gamle
dage på GridGammon, og han viste sig at
være en sand klassespiller og gentleman.
Hele holdet var gentlemen og værdige modstandere. Derudover havde de Italienske
Carlo Melzi, israelske Eli Roymi og tyske Ralf
Jonas, som i øvrigt vandt Nordic Open for
anden gang.
Holdets line-up samt kampens forløb:
SPEED
Jeg ønskede selv at spille speeddisciplinen,
da jeg anser mig selv som DK's stærkeste
speedspiller. Jeg havde få måneder forinden
spillet 2.7 i snit over 8 kampe i Speed DM,
samt 3.7 i snit i Champions League i speedgammon i mere end 20 kampe. Jeg ved at det
kræver en rigtig stor spilforståelse for at spille
god speed, og det vidste jeg at Freddie Noer
havde. Selv var han skeptisk, da han ikke var
vant til at spille, hvor man ikke havde tid til at
spille, men det viste sig at være en genistreg,
da han udspillede Falafel PR-mæssigt.

Freddie Noer vs Falafel

Kamp 1
Gus
Manden er genial. Et Falafel-citat om Gus:
"He see's the big picture". Muligvis den hurtigste og skarpeste backgammontænker jeg
har mødt. Derudover har han en herlig vindermentalitet.
SPILLERE SOM VAR MED I OVERVEJELSERNE, MEN IKKE KUNNE SPILLE
Index

Kamp 2
Kamp 3
Selv havde jeg en meget jævnbyrdig kamp
mod Michi, hvor jeg spillede bedst i to ud af
tre kampe, men hans gennemsnit var 0.15
PR-point bedre end mit. Den sidste speed- >
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spiller blev Mik, da han også har en dejlig
naturlig forståelse for spillet. Mik skulle op i
mod Ralf Jonas, og på trods af bedre spil,
tabte han desværre ligesom Freddie på uheldigste vis. Jeg vandt heldigt 2-1 i kampe over
Michi og vi var bagud nu med 3 point.
Kamp 4
Kamp 5
Kamp 6
DMP
Her havde jeg et sikkert es i ærmet i Thomas
Kristensen, som i de forgangne år havde spillet helt suverænt i DMP'erne. For andet år i
træk spillede Thomas under 1.5 i snit over
sine fem DMP'er. Thomas var oppe i mod
Carlo Melzi, den stærkeste italienske spiller,
men udspillede ham på herlig maner.
Den anden match-up var Thomas Myhr mod
Ralf Jonas. Myhrs spillestil er præget af høj
omtanke og koncentration, jeg følte derfor
at DMP'erne lå godt til ham. Heldigt for os
valgte verdensholdet at spille med Ralf Jonas
endnu engang, som jeg anså for at være et af
deres svage punkter. Ralf er selvfølgelig en
klassespiller, men sammenlignet med Myhr,
tror jeg minimum der er et halvt PR-point til
forskel i deres gennemsnit.
Sidste match-up var mellem to debutanter,
Poul Lindberg mod Eli Roymi. Desværre spillede de kampen uden kameraudstyret var
tændt, og ingen hverken dem selv eller tilskuere bemærkede denne forfærdelige fejl. Så
deres kamp og PR vil for evigt være ukendt.
Desværre var Eli heldigst og vandt 4-1 i kampe.
Vi var stadig bagud med nogle point.
CONSULTATION DOUBLES
De to hold jeg havde valgt var Wristy & Mik
og Noer & Myhr. Vi havde alle haft et par fine
træningssessioner inden så begge makkerpar havde vænnet sig til at spille med hinanden. Det første par Wristy & Mik skulle op
i mod Falafel & Eli, som sammen snakkede
hebraisk over brættet. Mange havde nok set
Falafel & Eli som favorit, pga. Falafels skræmmende styrke, men Wristy & Mik spillede en
fantastisk flot kamp, og udspillede dem med
den klart bedste PR, mens matchen også
blev vundet.
Den anden kamp var mellem Noer & Myhr
mod de to verdensklasse japanere og super gentlemen Mochi & Michi, et uhyggeligt
team! Noer og Myhr havde individuelt spillet
verdensklasseniveau i deres respektive discipliner, speed og DMP, men i denne kamp
kom de til kort. De tabte kampen, mod de to
japanske robotter, og lavede et par blunders
som gjorde PR'en røg lidt over 4.
Vi var stadig bagud med et par point.

SINGLES
Nu til kampens sidste disciplin, inden den
store finale. Singles, som er to spillere der
hver spiller en 11 points kamp mod en fra det
andet hold. Jeg havde valgt mig selv og Thomas Kristensen til at spille denne disciplin,
da jeg var sikker på at vi begge ville klare os
godt under pres. Jeg skulle spille mod Mochi, og det viste sig at blive meget interessant kamp, hvor jeg selv lærte nogle nye ting,
ved at studere kampen efterfølgende. Jeg
holdt hovedet koldt i de afgørende situationer
og vandt kampen, men blev udspillet på PR.
Min PR endte på 4.1 og Mochis endte på 2.3,
efter det helt tunge roll-out. Inden kampen
havde jeg min egen middelværdi til at lægge
på omkring 3.8 og Mochis til omkring 3.0,
så jeg var lidt uheldig at underpræstere med
min egen PR, mens Mochi viste verdensklasseniveau.
Den anden kamp var mellem Thomas Kristensen og Victor Ashkenazi. Som sagt viste
Ashkenazi over hele denne uge, at han var
en sand mesterspiller, og denne kamp skulle
blive en mindeværdig kamp. Begge spillere
spillede virkelig godt taget i betragtning at
kampen var meget kompliceret, samt den
blev spillet i de sene aftenstimer. Victor trak
desværre det længste strå, mens de på PR
spillede uafgjort med hver 3.7, hvilket sikkert
er meget tæt på deres middelværdi. Jeg kan
varmt anbefale at studere begge disse single
kampe, hvis nogen skulle have en hang til den
slags.

ønskescenarie der gjorde at jeg satte dem på
som reserver. Derudover dukkede legenden
Morten Holm også op, og han fik særlig tilladelse af vores modstandere til også at deltage i konsultationen!
Vi fik en katastrofal start på den store finale
kamp. Jeg lagde ud som styrmand ved brættet og tabte en doblet gammon. Vi lavede så
en hurtig udskiftning og satte Sander ved
brættet, men Falafel rullede for godt, og efter
et par partier vi kæmpe stort bagud. Det var
tid til noget Gus-magi... Vi fik den gode Gus
Hansen ved brættet og pludselig stoppede
Falafels held. Gus rullede ham simpelthen
midt over, og vi lavede et comeback af dimensioner. Scoren var nu lige og vi var få point
væk fra sejren, og Falafel traf nu den hårde
beslutning at sætte sig selv af som styrmand,
og placere Mochi ved brættet. Mochi vandt
også det første parti og kom til Crawford...
Men Gustav rullede to spændende partier
hjem til vores fordel, og vi endte med at tage
sejren i DMP. Performance ratingen af XG
sagde 1.1 til verdensholdet og 1.3 til DK.
Kamp 8
Det er fedt at så mange gode spillere kan
supplere hinanden til at spille så godt, og
det var som altid en fornøjelse at være en del
af. Holdsammensætningen i år virkede rigtig
god til den store consultation finale, da vi alle
komplimenterede hinanden godt.
DK fører nu 3-1 i sejre, efter denne 4. gang vi
spiller DK mod verdensholdet. Det kan vi vist
kun være tilfredse med!

Kamp 7
FINALEN
Pludselig dukkede vores to stjernereserver
op, Sander og Gustav. Det var netop dette

Kampene kan kun ses, hvis man har programmet eXtremeGammon (red).

Landsholdet på podiet. Fra venstre: Freddie Noer, Marc Brockmann Olsen, ”Mik” Larsen og Poul Lindberg
Index
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Årets spiller
– Nevzat Dogan
Tekst Tia Nielsen

”

Jeg tænkte at det var meget stort, så jeg
blev meget glad og rørt.” Sådan lød det
fra Nevzat da han fandt ud af at han var
nomineret som årets backgammon spiller.
”Jeg havde på fornemmelsen at jeg godt kunne vinde, da det gik godt lige i den periode.
Jeg havde vundet VM og Casino Copenhagen Backgammon Open, hvilket er meget
godt, da jeg ikke spiller så mange turneringer. Men de andre nominerede var også
dygtige spillere, så man kunne aldrig vide sig
sikker.”
De andre nominerede var Bjørn Kruse, Freddie Noer, Karsten Bredahl, Patrick Toxværd,
og Thomas Myhr. Så der var bestemt mange gode kandidater til at løbe med prisen.
Nevzat stemte selv på Freddie Noer. ”Han
havde haft mange flotte resultater sidste år.
Jeg stemte ikke på mig selv, det synes jeg er
usportsligt.”
Og mandag aften da Nordic var slut, kunne
Nevzat gå på podiet og modtage prisen.
Næste backgammon planer for årets spiller
er i Cannes, og så til VM i Monaco til sommer. Nevzat nyder at komme ud til turneringer, når han holder ferie, og at han har fået
præmier i turneringerne de sidste 3 år gør
det jo bestemt kun sjovere.
Jobbet gør det svært for ham at komme rundt
til turneringer resten af året. Så man kan også
møde Nevzat på GridGammon. ”Det er god
træning, der kan hjælpe en til at holde ens
niveau, da man kan møde mange topskrappe
spillere derinde.”
Nevzat ejer restauranten Brasseriet i Herning, så skulle du komme der forbi en dag,
er jeg sikker på at du kan få en god snak om
backgammon og en god bid mad.
Og så kan du desuden læse meget mere om
Nevzat og hans tur til VM i artiklen i Gammon
119.
Stort tillykke til Nevzat med titlen som årets
spiller.

Årets spiller 2012 Nevzat Dogan.

Ved samme lejlighed skal selvfølgelig også
lige nævnes at årets hæderspris gik til vores
redaktør på dette blad, nemlig Ulla Hansen.
Dejligt, at der er kommet en til at holde lidt
Index

styr på bladet, til glæde for alle os, der elsker
at skrive og læse om backgammon.
Så også et stort tillykke til dig!

Gammon 122

19

Turen går til Cypern
Tekst Hans Kristian Mathiesen

E

n sommerferietur i august 2012 endte
med deltagelse i finalen ved Portugal
Open for to danskere. Da denne turnering var en del af syv stop på den europæiske backgammon tour arrangeret af Chiva
Tafazzoli, skulle vinderen deltage i EBGT
Grand finale 2012. Inga Vigh-Pedersen vandt
som bekendt i Portugal, så hun blev det eneste kvindelige medlem i den 16 mands store
grand finale med syv vindere og nogle kvalificerede spillere i et pointrace fra de syv stop.
EBGT GRAND FINALE 2012
Hele tirsdagen 23. april 2013 gik med at rejse
fra København over Istanbul til den tyrkiske
del af Nicosia på Cypern. En tur på 12 timer
og så var Inga, hendes mor Bodil og jeg fremme ved hotellet klokken 20 lokal tid. Et lækkert
hotel med all inkl. hvad angår mad og drikke.
Så middagen blev serveret, hvor efter pigerne
gik på hovedet i seng. Jeg fandt hurtigt tyskerne Jan Jacobowitz og Martin Birkham ved Casinoets storskærm, hvor Bayern til tyskernes
store glæde gjorde kål på et tamt Barcelona
hold med en 4-0 hjemmesejr.

Onsdag middag begyndte kampene. En triple elimination, som er det nye hit i det sydlige
backgammon Europa, hvor du har tre liv, inden du er ude. I lige så mange runder, som
der er deltagere til, hvor alle kampe spilles til
9 point. Otte tyrkere, fem tyskere, en franskmand og en græker stod i vejen for vor danske islæt. Først slog Inga den græske mester
Athanasios Katsios i DMP, og så kom hun til at
køre den stærkeste tyrker Erhan Yenisen over
9-1. Nede 0-6 i den tredje kamp mod Caglar
Erdogan kæmpede hun sig op på 6-6, inden
tyrkeren lukkede kampen i to partier herfra.

Den fjerde kamp blev turneringsafgørende
mod den knap så stærke tysker Peter Blachian, da hun foran 7-0 havde chancen for at vinde glippede og senere kom han op på 7-7. Her
gik tyskeren ikke i fælden, da Inga midt i spillet
sendte en knold i ringen. Trods føring 8-7 Crawford til Inga lykkedes det tyskeren at slippe
helskindet gennem to spil for at vinde kampen.
Ærgerligt da hun her kunne have sendt 6.
mand til railen. Nu var hun i en presset situation, men i femte runde efter mere end ti timers
spil havde hun dog mod og overskud nok til at
klaske en ny tyrker på railen, min nye ven og
semifinal modstander fra Portugal, Yalkin Erk.
Super fyr, der dog havde opgivet inden kampen og faldt tungt med et rundt nul til Ingas ni
hammerslag i hans kiste. Syv spillere tilbage
kunne gå trætte i seng og vide, at de havde
noget at kæmpe for næste dag, når runde
seks startede op.
Torsdag middag var de fire tyrkere, to tyskere
og Inga klar igen. Nu var det bare ren cup turnering. Det kan man da forholde sig til. Endnu
en tyrker skulle på skafottet. Men Dursun Cetin ville det anderledes, og Inga tabte i DMP,
da den trofaste ugle mor Bodil var taget ud
for at gå bytur i den skønne gamle by. Det var
nu ikke hendes skyld, at Inga tabte og blev
nummer seks, men ærgrelsen var til stede,
da der nu ikke var mulighed for at få fat i de
to dejlige pengepræmier på hhv. 15.000 og
5.000 Euros længere. Anderledes godt gik
det for de to venner og arbejdskollegaer Sabri
Büyüksoy og Caglar Erdogan, som mødtes i
12. runde (finalen), hvor førstenævnte vandt
og kunne lade sig hylde som kongen af Backgammon Europa touren 2012.
DOUBLES
Torsdag var også dagen, hvor Doubles turneringen med rebuy muligheder, gik i gang.
Der var 32 pladser til salg, og da de første 18
pladser var solgt gik turneringen i gang. Jeg
havde fået mig klemt mig ind på hold med Mochy, den japanske verdensmester fra 2009,
men lige lidt hjalp det. Et par med den græske
mester i spidsen rev os omkuld med lynets
hast i en 11 pointer, og da vi købte os ind igen
kunne vi heller ikke se røven for bare skosåler på Tyskerne Jacobowitz og Orlowski. Så
sprang jeg fra. Uden sit danske handicap tog
en vis herre ved Mochy, og han spillede derud
af resten af ugen. Sov, spiste, studerede sine
Index

fejl og spillede; det var vist, hvad han nåede
resten af turneringen.
EUROPEAN PRO CHAMPIONSHIP 2013
Eller også kaldet Cypres Open skulle spilles
fra fredag aften til søndag. Nede 0-5 og 0-3
mod to tyrkere samt 0-6 mod den græske mester fik jeg alligevel konverteret kampene til to
gevinster og et DMP nederlag mod grækeren.
Inga havde ligeledes vundet 2-1 i kampe, så vi
kunne gå glade og tilfredse i seng.
Derfor var det to kampklare danskere, der gik
til spillebordene lørdag middag. Desværre
tabte Inga den første kamp og havde nu kun
et liv tilbage. Jeg vandt til gengæld mod den
stærke tyrker og nye ven Erhan. Herefter tabte
jeg to gange til den ny kronede konge Sabri
Büyüksoy og den aldrende Hamza Nar. Lidt
ærgerligt, da sidstnævnte tog meget dybt,
rullede 3 dobbeltslag, ventede fem rul og alligevel først doblede i bearoffen efter endnu et
dobbeltslag. Det var ikke prangende spil, jeg
så i det store 66 mands store felt med mange tilrejsende tyrkiske spillere. Det lignede,
at Mochy var klar favorit i feltet krydret med
et par stærke tyskere og grækere. Jeg havde
ikke meget andet at gøre end at sætte mig på
sidelinjen følge slagets gang.
Jeg havde dog denne spændende stilling mod
Sabri i runde fem. Kamp til 9 point, hvor der
står 2-2. Hvid på rul. Cube action?

Jeg er på baren og dobler den mest interessante stilling, jeg havde på Cypern. Foran
med 21 pips men på baren. Kan han tage
med tre mand bag en hullet femprime? Jeg var
pænt i tvivl. Derfor lod jeg ham få problemet.
XG mener jeg er 68 % vs 32 % favorit med 24
% gammons. Derfor er det en dobling, men
også et take. I den givne situation kunne jeg
>
dog tro på alt.
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Gallamiddagen søndag aften var endnu et
overdådigt måltid. Denne gang sammen med
Sabri og hans familie. Tyskerne Monica og
Thomas Lumper samt Mochy endte også ved
vores bord i den festlige sal, hvor det hele
sluttede i tyrkisk sang og fællesdans, mens
folk trak ud til den spændende doubles finale.

Kampene i runde seks. Hamza Nar mod Mathiesen og Jürgen Orlowski mod Dursun Cetin.

Trods Ingas andet nederlag i runde 4 moste
hun på og nægtede at dø. Hun udviste stor
fighter vilje og ro, hvilket blev kommenteret af
flere tilstede værende spillere. Selman Kilic,
Nodar Gagua, Hisar Uyar og Dirk Leinberg
måtte alle lide den tort at smage den danske
stålklinge, inden hun sent lørdag nat ramte en
portugisisk mur i form af Ricardo Malas. Han
kom hurtigt foran 7-0, men Inga kæmpede i
mod, inden hun tabte 9-4 og kunne gå slukøret i seng efter seks kampe lørdag. Da regnskabets time skulle gøres op søndag, var det
dog en glad dansker, der kunne konstatere, at
hun på fire dage havde vundet 9-6 i to turneringer og var blevet nummer 9 ud 66 spillere.
Der var penge til top fem. Det var lige ved og
næsten, men det vælter vel ikke turneringens
eneste kvinde af hesten.

Samlet set et godt hotel og en ok billig tur,
hvor man får alt serveret. Formatet er lidt langtrukket, når man har tre liv, for der går mange
runder, før alle spillere er ude, og doublen
kunne have været spillet om søndagen til en
billigere pris for dem, som var ude. Niveauet
er til at slå i det sydlige Europa, og man får
sine chancer undervejs i kampene.
Men vi fik set en lille smule af Cypern og havde en hyggelig tur. Selv svigermor, der aldrig
havde set et backgammon bræt før, synes det
var dejligt med 33 graders varme efter en kold
dansk vinter. Backgammon kampe og byens
seværdigheder kunne godt presses ind undervejs for hende.

Her kom så den chokende nyhed. I DMP ved
3-3 til 5 havde tyrkeren været oppe på 90 %
vinderchancer og var gået i tanken for at tænke over en ligegyldig 1’er i bearoff, mens tiden
var løbet ud for ham. Hans kommentar med et
smil på ved Pricegiving var: ”People dont remember winners more than one year at a time,
but people will properly remember my stupid
defeat for ten years.” Det var synd for ham,
men Mochy havde vundet og blev hyldet. Der
var dog ikke meget plads til meget mad for
hans vedkommende, for han skulle skynde sig
tilbage og spille doublesfinalen alene klokken
23 mod Hisar og Erhan. Her slap hans held
dog op. Bagud 0-6 fik tyrkerne skabet fem
point sammen inden de på mirakuløs vis vandt
doblet backgammon til vild jubel og en 11-6
gevinst. Mochy ryddede næsten bordet – men
også kun næsten.

I mellemrækken var det dog den rumænske
kvinde, som gik til tops, så damerne havde
fået sat deres aftryk på turneringerne. Det må
man også sige, at Mochy fik gjort. Da den danske delegation kom tilbage til Casinoet søndag aften efter en smuttur til den nærmeste
havneby for at se på gamle slotsruiner og nonnekloster, var japaneren flyvende. Efter han
var begyndt singleturen i doublen havde han
spillet sig frem til finalen. I hoved turneringen
havde han først tabt i runde 11 til Ricardo Malas, som blev nummer fire og runde 12 til den
græske mester Athanasios, som blev nummer
tre. Så det hele endte med, at runderne blev
kortet ned til fem point, og finalen mellem Mochy og tyrkeren Cuneyt Argun blev spillet så
det kunne ses på nettet. Men streaming var så
dårlig, at alle gik til middag i festsalen i stedet
for at se kampen færdig.
Index
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Invitation
til90
90års
årsFødselsdag
Fødselsdag
Invitation til
Gå ikke glip af årets sociale backgammonevent!
backgammonevent!
Ulla Hansen og Allan Christensen inviterer til 90 års fødselsdagsbackgammonfest.
Vi bliver 90 år (tilsammen...) og det vil vi gerne fejre med familie og venner
og Dansk Backgammon Forbunds medlemmer.

Sted
Extreme Paintball
Snubbekorsvej 5
2630 Taastrup
Tidspunkt
22. juni 2013 10.00-?
På grund af indkøb af mad og drikkevarer er sidste tilmeldingsfrist 14. juni, hvor pengene
skal forefindes på konto 8113 5134902 (Nykredit Bank)
Pris
300 kr. pr. spiller, hvoraf de 100 kr. går til præmier.
Registreringen dækker brunch, kage til kaffen, aftensmad (mexicansk buffet), champagne til
præmieoverrækkelsen og gratis aktiviteter fra 14-18 med bl.a. laserkino, demolition,
sumobrydning, øksekastning, bueskydning og kæmpeboksning. Dog ikke paintball.
Læs mere på http://extremepaintball.dk/
Præmiefordeling
<= 16 par:
70 % til vinderne
30 % til toerne
> 16 par
40 % til vinderne
30 % til toerne
15 % til de tabende semifinalister
Arrangementet er en kombination af en hyggelig backgammonturnering og en
fødselsdagsfest.
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Om turneringen
Doubles Consultation med urtvang (3 min. pr. point og 15 sekunder pr. træk).
Der spilles fire runders Monrad til syv point og de bedste otte hold går videre til kvartfinalerne,
der spilles til fem point.

Vi vil gerne opfordre alle til at oprette hyggehold, så tag fx kone, kæreste, nabo, kollega,
søn eller datter med på dit hold.
Men I er også velkomme til at stille i stærkeste opstilling – der er jo rangliste point på spil
Man kan tilmelde sig på to måder
1. som par
2. som enkeltperson
Som enkeltperson bliver du parret med en anden enkeltperson efter lodtrækning
(seedet således, at de højtratede parres med lavtratede)
Som det fremgår, afholdes arrangementet på et paintballcenter og aktiviteterne er åbne fra
kl. 14.00-18.00.
Hvis det går knap så godt på brættet, kan du fx afreagere med en omgang sumobrydning!
Gå ikke glip af denne once in a lifetime opportunity
Program (cirka tider)
10.00 Fælles morgenmad
11.00 1. runde
12.45 2. runde
14.00 Aktivitetscenter åbnes
14.30 3. runde
16.15 4. runde
18.00 Aktiviteter lukker
18.00 Aftensmad
19.00 Kvartfinaler
20.30 Semifinale
22.00 Finale
23.30 (senest) Præmieoverrækkelse
Drikkevarer må ikke medbringes. Øl kan købes for 15 kr. og sodavand for 10 kr.
Der vil desuden være mulighed for at købe vin fra Amalie Vinimport
Alle deltagere skal være medlem af Dansk Backgammon Forbund og det koster 50 kr. i
licens, hvis du ikke i forvejen har årslicens.
Rygning er tilladt på udendørsarealerne.
Vi håber på godt vejr, men hvis det regner, kan vi trække indenfor.
Det kan være lidt svært at komme frem med til stedet med offentlige transportmuligheder.
Der kan arrangeres afhentning fra Høje Taastrup Station, hvis du har behov for det.
Kontaktoplysninger
Ulla Hansen, aqua1010@gmail.com 30 95 09 95
Allan Christensen, allanc14405@gmail.com 20 66 34 02
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Fødselsdags Gamse
Tekst Karsten Bredahl

N

år en god ven inviterer til golf/backgammon-turnering, så deltager man.
Min ven Per Strunge Larsen fyldte for
2. år i træk 40 år, og det blev fejret på Skovbo
Golfbane efterfulgt af et backgammonarrangement på hjemmebane. Der var 19 deltagere og formatet var 5 runders Monrad med
DMP med håb om, at der var 4 i toppen til
semifinalerne.
Fødselaren spurgte også om hjælp til udstyret, da 9 brædder er meget at skaffe for
en amatør, og som indehaver af den vigtige
rolle som turneringsleder tog jeg aktion på
opgaven og kontaktede DBgF, hvor Jan Larsen straks tilbød, at jeg kunne hente dem på
lageret i Helsingør. Som sket så gjort, og vi
var i gang. Tak til DBgF for hjælpen!

På traditionel vis huserede der med jævne
mellemrum brokhistorier rundt i lokalet, mens
lyden af raflen blev reduceret, som runden
gik på hæld – og en ny var under opsejling.
Flere gange hørte jeg sætningen ”jeg har aldrig prøvet det før, men det er faktisk meget
sjovt”.

Fra den sportslige side var turneringslederen
ganske heldig og gjorde rent bord i monradrunden. Blandt de 18 andre, havde fødselaren allerede sat navne på, hvem de 3 øvrige
semifinalister skulle være, og han fik ret i 2
af de 3, hvilket må være en anerkendelse af,
at backgammon ikke er så heldbaseret, som
mange fejlagtigt tror.

Turneringen begyndte med et lynkursus, hvor
spillets regler og nogle få fif blev gennemgået for de 18 novicer, hvoraf adskillige aldrig
havde rørt den uimodståelige filt før. Efter uddannelsen til mesterspiller gik vi i gang. Hver
runde kunne nemt tage over en halv time,
men hvis læseren tror, at novicer ikke går op
i spillet samt hvem der vinder og taber, så
tager han fejl. Engagementet var større og
mere indædt end til de fleste indenlandske
turneringer, og det var ikke unormalt med et
"brokbrøl" fra de engagerede spillere.

Semifinale 1 blev mellem undertegnde og
Udby, som bowler et ganske godt temperament, som netop selvsamme aften var demonstreret på golfbanen efter et par uønskede ture i søen (altså en anden sø end den
han skulle slå bolden over J). Formatet var

Index

bedst af 3 partier til 1, og jeg endte op med
en 2-1 sejr.
Semifinale 2 var mellem Cole, som er et
upcoming talent, og selve fødselaren, som
kæmpede indædt men måtte se sig besejret
2-0.

Finalen blev en tilfældig forestilling Jog Cole
fik fornøjelsen af at komme bagud men vinde
alligevel.
Backgammon var igen en stor del af et godt
arrangement.
Det er blot en lille solskinshistorie fra et lille
arrangement fredag 19. april, hvor min ven
havde fødselsdag og hans ønske fra mig var
at afvikle en backgammonturnering (efter en
golfturnering han selv afholdte).
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Fødselsdag hos Westermann
En dag med lir, bordtennis, øl og kanelboller
Tekst Fødselsdagsbarnet (Allan Westermann)

L

ørdag morgen den 4. maj kunne have været som alle andre, men
jeg vidste, at denne ville blive lidt anderledes, for jeg havde nemlig
inviteret 9 hyggelige gutter til min lille fødselsdagsturnering.

BOSSES HAMMER
Runde 2 så sådan her ud

RUNDE 2

”Holdopstillingen” så ud som følger:
SGM Karsten Bredahl
IM Taus Bøytler
IM Peter-Michael Valeur Bosse
Claus Pedersen
Frans Munk Rediin
GM Michael K. Larsen
IM Hans Kristian Mathiesen
Mikkel Gaba
Erik Hansen
Undertegnede
…og ikke mindst min dejlige kone Gitte i køkkenet.
Kl. 9.30 var alle kommet til Smørum undtaget Bosse, der lige akkurat
missede et tog, men det var ingen hindring, da turneringen begyndte
kl. 10.00.
Formatet var 5 runders Monrad til 9 point med semifinale samt finale til
de 4 bedste, og turneringen var godkendt til rating i forvejen, så alt var
skræddersyet til at blive en super liret dag.
Drengene havde i forvejen arrangeret en superflot gave bestående af en
stor kurv fyldt med dejlige chokolader og gode nødder samt 6 flasker
god vin (Weiles bedste!) og en kæmpe magnum flaske Brut Chardonnay. Bedre start på dagen kunne jeg næppe få, hvis ikke det lige skulle
være en sejr i første runde som turneringsleder Kedde i mellemtiden
havde fået lagt med hjælp fra Gitte, som trak lod.
SÆT I GANG
Første runde så sådan her ud, og vinderne står først.

DBgF

Navn

DBgF

Navn

Point

2402

Bredahl

1078

Mik

9

1741

Pedersen

6472

Taus

9

1663

Gaba

1096

Bosse

9

4418

Hansen

2733

Frans

9

9039

Westermann

20773

Kedde

9

Som den opservante læser, kan se, var der ved og tegne sig et billede
for denne turnering, og ikke særlig overraskende var det SGM Bredahl,
der havde lagt sig i spidsen med 2 sejre sammen med Gaba. Lige netop Bredahl kan der jo skrives meget om, og man kan simpelthen ikke
komme uden om ham, når man er i selskab med ham. I dag var ingen
undtagelse, for med sine altid kække kommentarer samt smil så gjorde
han dagen en del sjovere.
Men nu er Bredahl jo bestemt ikke den eneste der kan løfte en stemning. Bosse er heller ikke en person, man kan komme uden om, hvilket
også skulle vise sig senere, og alle kender efterhånden udtrykket ”Bosses hammer” der lige netop i dag fik det en helt anden betydning som
jeg ikke vil komme ind på her, men lad os bare sige det ikke var helt
stuerent.…… og så fik fødselaren sin første sejr!
Kedde kom til kort i vores kamp og jeg rullede ham stort set over, dog
er jeg sikker på, at han spillede bedst, men det hele var lige meget for
nu var jeg på tavlen.
Taus tabte til Claus, men fik rundet 20.000 i TMP, hvilket i sig selv er
imponerende!

RUNDE 1
DBgF

Navn

DBgF

Navn

Point

1663

Gaba

20773

Kedde

9

1096

Bosse

4418

Hansen

9

1078

Mik

2733

Frans

9

2402

Bredahl

1741

Pedersen

9

6472

Taus

9039

Westermann

9

Jeg havde fornøjelsen at møde Taus, og det havde jeg det fint med taget
i betragtning af at jeg havde 3-1 i statistikken over ham i min favør, men
ak - for på trods af, at have været foran det meste i kampen så trak den
altid sympatiske Taus det længste strå, og nu strejfede tanken allerede
om jeg egentlig havde inviterede de rigtige til denne dag. ☺
Men nu var turneringen i gang og når kampene var færdigspillet, behøvede man ikke at kede sig, for jeg har investeret i både billard, dart, og
bordtennis. Mulighederne var mange, og især bordtennis var det store
scoop denne dag. Desuden havde jeg købt rigeligt ind med øl, vin og
sodavand, for tørstige skulle vi bestemt ikke være.

Gaba og Bosse i runde 2.

Alt imens vi spillede de 2 første runder havde Gitte lavet lækre sandwich
til os alle, og de blev fortæret under festlig hygge rundt om spisebordet
i stuen.
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KÆK KOMMENTAR OG KANELBOLLER
Og så kom runde 3.

FLERE ØL, TAK
Runde 4 dukkede efterhånden op.

RUNDE 3

RUNDE 4

DBgF

Navn

DBgF

Navn

Point

DBgF

Navn

DBgF

Navn

Point

2402

Bredahl

1663

Gaba

9

1096

Bosse

2402

Bredahl

9

1096

Bosse

1078

Mik

9

1741

Pedersen

2733

Frans

9

4418

Hansen

6472

Taus

9

1663

Gaba

4418

Hansen

9

20773

Kedde

2733

Frans

9

6472

Taus

20773

Kedde

9

9039

Westermann

1741

Pedersen

9

1078

Mik

9039

Westermann

9

Bredahl tordnede derudaf, men havde nu følgeskab af Gaba, Bosse,
Hansen og undertegnede. Erik Hansen fik sin anden sejr i turneringen og hans lune humør var som altid i højsædet, og Erik er til dato
den person, jeg synes der har fyret den fedeste bemærkning af til en
modstander i et bg lokale. Jeg kan ikke huske hvem modstanderen
var, og det er også nogle år siden, men Erik var i hvert fald godt foran
i kampen, da han fyrer denne her af sted; ”Du spiller da ellers ok….
på trods af hvad de siger ude i byen” HAHA jeg skreg af grin, da jeg
hørte det, og så var modstanderen helt ude af den, og Erik gav ham
ikke en chance i den kamp.

Bosse imod Bredahl var nu hovedkampen i runde 4, og om det var
Bosses hammer eller noget andet ved jeg ikke, for det var i hvert fald
Bosse der vandt, og måske kunne man allerede fornemme, at Bosse
var dygtigst rullende denne dag.

Bredahl og Bosse i runde 4.

Jeg havde ikke en chance mod Mik, og turneringen begyndte at trille
ud af hænderne på mig. Dog kunne jeg bestemt ikke brokke mig for
nu havde stakkels Frans 4 nederlag på stribe og var selv uden en
chance, men det stoppede ikke hans humør, og vi hyggede os alle
stadigvæk.

Erik og Taus i runde 3.

Nå ja, så havde Gitte lige lavet 2 lagkager og kanelboller som alle nød
efterfølgende.

Gittes berømte kanelboller.

>

Bredahl og Bosse spiller bordtennis.
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Erik og Gaba i runde 4. Frans og Claus kigger på.

Erik og Bredahl i runde 5, Claus ser på.

Erik og Gaba i runde 4. Frans og Claus kigger på.

Kedde, Mik og Gaba slapper af med fjernsyn.

VI NÅEDE RUNDE 5 INDEN AFTENSMADEN OG DEN SÅ SÅDAN
HER UD

REN KBGK-FINALE
De sidste 4 var næsten klar - dog skulle der DMP-omkampe til imellem Bredahl, Erik Hansen og Taus, inden semifinalerne var klar. Her
trak Bredahl og Taus de længste strå.

RUNDE 3
DBgF

Navn

DBgF

Navn

Point

20773

Kedde

1078

Mik

9

4418

Hansen

2402

Bredahl

9

1663

Gaba

9039

Westermann

9

6472

Taus

2733

Frans

9

1096

Bosse

1741

Pedersen

9

SEMI

Dermed tabte Frans samtlige 5 kampe. Men han kommer helt sikkert
igen.

DBgF

Navn

DBgF

Navn

Point

1663

Gaba

6472

Taus

7

1096

Bosse

2402

Bredahl

7

Kampene var nu sat ned til 7 point. Bosse slog Bredahl igen, og Gaba
tildelte Taus nederlag nummer 1.000. Finalen blev derfor som følger:
☺

Aftensmaden, en gryderet som jeg havde lavet dagen i forvejen, var
i mellemtiden varmet op i god tid, og risene var det eneste der skulle
laves. Inden længe spiste vi alle til der næsten ikke var mere tilbage.
Det eneste der efterhånden manglede var flere øl så Gitte måtte efter
nogle flere.
Pyh ha det lignede mere og mere en lang dag :-)
Index

FINALE
DBgF

Navn

DBgF

Navn

Point

1096

Bosse

1663

Gaba

5
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Gitte havde lavet en lille kurv til vinderen og Bosse tog vel imod.

Taus og Bredahl i det muntre hjørne.

Finalisterne Bosse og Gaba.

Finalen var til 5 og minsandten om ikke mine 2 egne holdkammerater
skulle kæmpe om det hele. Jeg syntes det var helt fantastisk godt
gået, især når man tænker på, hvem der havde været med.

Alt sammen endte selvfølgelig med en kæmpe chouette, hvor Bredahl
ligeså selvfølgelig trak sig bedst ud af. Klokken var nu blevet 23.30,
og de sidste takkede pænt farvel, og det gjorde fødselaren skam
også, for sikken en dag jeg havde haft - alle de dejlige mennesker,
der havde sagt ja til og komme og fejre min fødselsdag
her i hyggelige omgivelser i vores nye lejlighed her i Smørum var mere
end jeg kunne have ønsket mig, og tro mig det er ikke sidste gang jeg
laver sådan et arrangement. Og hov - glemte jeg ikke og sige, at det
var super godt vejr den dag :-) :-) :-)

Bosses hammer!

Gaba havde godt nok været ”lidt” stille i løbet af dagen, og om det var
fordi han bagefter måtte gå hjem som den første da han følte sig sløj
ved jeg ikke, men Bosse fik i hvert fald hevet sejren hjem, og vi havde
fundet vinderen af min lille fødselsdagsturnering.

Mik og Bredahl spiller pool, Gitte er i køkkenet.
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Schou, Bredahl, Lethan, River Club & DBgF inviterer til en jubilæums-klassiker

20. DM DOUBLES
lørdag 28. + søndag 29. september 2013
Turnerings-organisation:
Spillested:
Turneringsarrangører:
Turneringsleder:

Indskud:

Doublerække:

Dansk Backgammon Forbund
River Club, Retortvej 45, 2500 Valby
Schou & Bredahl
Kim Lethan & GammonManager

500 kr./par (incl. registrering 100 kr./par)

Betalingsmuligheder:

a) 500 kroner senest 25. september til Alm. Brand Bank reg-nr. 7681, konto-nr. 0000958876
b) På dagen (hvis der er ledige pladser). Forhåndsregistrer Jer hvis I vil sikre dig en plads.
Af pladshensyn er der et maks. på 50 par (de første 50 reg. indbetalinger udgør DM-feltet).

Program

Lørdag, d. 28/9:
10 – 10:30:
10 – 10:45:
Senest 11:00

Registrering sentilmeldinger
Registrering forhåndstilmeldte
Start 1. runde

Hængepartier klares senest efter 6. runde

Søndag, d. 29/9
10:20
Registrering af fremmøde
10:30
Start 7. runde
20:00
Præmieoverrækkelse (tidligere hvis vi er klar)

Turneringsformat:

Turneringen afholdes efter Monrad-systemet med ratingkorrektion.
Alle par er garanteret 10 kampe til 9 point (ca 1½ time pr. runde). Se note nederst.

Ur-præference: ja (medbring ur).
Medlemskab af DBgF er obligatorisk – det er en DM-titel der spilles om. Licens til 50 kr kan købes.
For yderligere information - mailto: Karsten Bredahl & Michael Schou

>
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Schou, Bredahl, Lethan, River Club & DBgF inviterer til en jubilæums-klassiker

Lørdag 28/09-2013:
10 – 10:30: Registrering sentilmeldinger
10 – 10:45: Registrering forhåndstilmeldte
Lodtrækning via Gammonmanager
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
Spisepause
5. Runde
6. Runde
Hængepartier…

10:55 (senest)
11:00
13:00
15:00
17:00
(pizza, vietnamesisk, sandwich – lokalt take-away kan bestilles og indtages på spillestedet)
19:30
21:30

Søndag 29/09-2011 (slutspurtpræmie 10%)

10:20 Registrering af fremmøde
7. Runde
8. Runde
9. Runde
Evt. hængepartier…
10. Runde
Præmieoverrækkelse

10:30
12:30
14:30
17:00
senest kl. 19:30

Turnerings-informationer:







Ur-præference er gældende, dvs hvis den ene spiller vil spille med ur (og har ur)
Turneringslederne kan til enhver tid uden begrundelse sætte ur på en spiller
Ved pointlighed…
o …afgøres placering efter korrektion
o …deles præmierne mellem parrene – uagtet korrektion
Præmiedeltagere deltager ikke i spurtpræmien (=10%)
Hvert par skal medbringe 1 bræt (i praksis er der altid for mange boards)

Måske du har svært ved at finde en makker??.

Vær ét af de stærke par til DM Doubles og hold liv i traditionen…!

Med ønsket om et solidt fremmøde og en god turnering
Karsten Bredahl & Michael Schou
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Anmeldelse af ”Backgammon
- Fra Basics til badass”
Tekst Taus Bøytler

S

iden Marc Brockmann Olsen i efteråret 2005 meldte sig ind i Dansk Backgammon Forbund er det gået stærkt.
Meget stærkt endda. Med en god blanding af
et talent ud over det sædvanlige og en stålsat
vilje til konstant at forbedre sit spil har Marc
Olsen nået et niveau, hvor han med rette betragtes som en af de skrappeste spillere herhjemme.
I bogen ”Backgammon – Fra Basics til
Badass”, som Marc Olsen solgte for første
gang i forbindelse med Nordic Open 2013,
tager forfatteren den forventningsfulde læser
med på en ambitiøs rejse fra generel introduktion til backgammon til avanceret teori.
Basics-delen omhandler de tre første kapitler: (1) Fundamentale koncepter, (2) De fundamentale spilplaner og (3) Åbningsspillet,
mens badass-delen omhandler de resterende
kapitler: (4) Avanceret strategi, (5) dobbeltterningen, (6) Matchplay, (7) Value-ligningen
og (8) Diverse emner. Folk med lidt erfaring
vil uden problemer kunne springe de tre første kapitler over.
OKAY MED FØLELSER
Marc Olsen er dygtig til at formidle sin viden.
I bogen gennemgår han en masse koncepter i spillet, der
alle blive forklaret
via positioner, så
læseren hele tiden har mulighed
for at visualisere,
hvad der foregår.
Det er meget pædagogisk, og alle
uanset niveau burde kunne få noget
ud af at læse bogen. Nye spillere
Forsiden af ”Backgammon
skal ikke lade sig
– Fra Basics til Badass”.
skræmme af, at teorien til tider bliver en smule langhåret. Eller
som forfatteren selv beskriver det på side 160
i starten af kapitlet om dobbeltterningen:
”Dette kapitel er en smule teknisk, så det er
tilladt for mindre ambitiøse spillere at springe
let og elegant over denne del. Hellere bevare
motivationen og glæden, end at miste lysten
til at lære, fordi det bliver ”for teknisk”. Men
hvis du er en backgammonnørd, og aldrig har

lært om equity, så vær så god at læs…”
Det er mægtig godt set af forfatteren, at motivationen og glæden ved spillet skal bevares,
så folk ikke mister interessen. Backgammon
er som bekendt et meget følelsesladet spil,
hvor det selvfølgelig at lettest at opretholde
glæden, når man vinder. Det aspekt omtaler
Marc Olsen også på side 261:
”Det er okay at have sine følelser med i spillet,
hvis man bedst kan lide at spille sådan, men
man bør undgå at lade dem påvirke ens beslutninger. Beslutningerne skal være velovervejede og gennemtænkte inden de træffes,
ellers vinder man mindre i længden”.
Mange uerfarne spillere vil uden tvivl kunne
øge deres vinderchancer, hvis de læser, forstår og efterlever ovenstående citat. Det samme gælder i øvrigt erfarne spillere.
MANGE UDRÅBSTEGN!!!
Marc Olsen er ikke altid lige præcis i sit
sprog. Kommaerne er der ikke brugt lang tid
på, og der er så mange udråbstegn i bogen,
at selv de mest hardcore teenagetøser vil
have svært ved at følge med. På side 147 er
den samme position ved en fejl gengivet to
gang. Og i starten af bogen illustreres de forskellige brikflyt i positionerne ved brug af pile,
hvilket giver et glimrende overblik. Desværre
føres dette tiltag ikke videre i resten af bogen.
VALUE-LIGNINGEN
Bogens bedste kapitel er kapitel 7, Value-ligningen, hvor Marc Olsen formår at gennemgå
noget kompliceret teori på en måde, så alle
burde kunne følge med. I starten af kapitlet
bliver det slået fast, at alle backgammonpartier, uden undtagelse, vindes ved et af følgende fire parametre: Prime, blitz, ræs eller skudchance. Over kapitlets 16 sider bliver cube
action gennemgået i en række positioner og
forklaret med udgangspunkt i, hvor stærke
henholdsvis hvid og sort er i forhold til de fire
parametre. Ligningen, som Marc Olsen selv
har opfundet, er i familie med PRAT-ligningen, hvor man forholder sig til, hvor man står
i forhold til henholdsvis position, ræs og trusler. I kapitlet giver Marc Olsen et rigtig godt
indblik i, hvordan en topspiller tænker.
DEN SAMLEDE BEDØMMELSE
Umiddelbart virker det kækt på grænsen til
overambitiøst at skrive en bog, der både henIndex

vender sig til den absolutte begynder og den
mere erfarne spiller, der ønsker en stærkere
forståelse for den mere komplicerede teori.
Men projektet lykkes. Med ”Backgammon –
Fra Basics til Badass” har Marc Olsen formået at skrive en bog, der sætter nye standarder
for backgammonlitteratur på dansk. Bogen
fremstår som et meget stærkt værk, i hvilket
både nye og gamle spillere vil kunne lade sig
inspirere og forføre.

KORT OM MARC B. OLSEN
Marc Olsen blev i sæsonen 2012/2013 Danmarksmester for hold med B.K. 2007, som
han selv med til at stifte i 2007. Han personlige score var 13-4. Marc har 8 resultater
og en enkelt botnorm. Under Nordic Open
2013 var han kaptajn for det danske landshold, der besejrede verdensholdet.

Marc Brockmann Olsen
Hvor kan bogen købes?
”Backgammon – Fra Basics til badass” kan
købes for 200 kr. ved at kontakte Marc direkte på Facebook (søg efter Marc Brockmann
Olsen). Det er planen, at bogen på sigt også
skal sælges i Games i Jorcks Passage.
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Traditionsrigt og super
hyggeligt klubmesterskab
solskinsramt igen!
Lennart Kurland blev KBgK klubmester og Christian Skjæran vandt consen – en god weekend
for VaBgK og KBgK formændene.
Tekst og foto Christian Skjæran

D

et var tolvte gang at KBgK inviterede medlemmerne til klubmesterskab,
som traditionen tro er et super hyggeligt weekendarrangement i en hytte, som
giver mulighed for overnatning. Også KBgK
B-medlemmer (herunder alle medlemmer fra
Valby Backgammon Klub) var inviteret til 48 timers backgammon. Gennem årene har mange favoritter hevet klubmesterskabet hjem:

RESULTATER
KBgK Klubmestre gennem tiden.
På http://foto.kbgk.dk kan man finde
foto albums fra nogle af årene

2002: Jess Danielsen
2003: Jakob Simonsen
2004: Mads Klindt
2005: Benedikte Fussing
2006: Bjørn Kroghsbo æresmedlem
2007: IM Hans Kristian Mathiesen
		 æresmedlem
2008: IM Peter Bosse
2009: IM Hans Kristian Mathiesen
		 æresmedlem
2010: IM Allan Westermann
2011: IM Claus Elken
2012: Inga Vigh-Pedersen
2013: Lennart Kurland

FREDAG STOD I HYGGENS TEGN
Ud over at afgøre klubmesterskabet spilles
også en consultation doubles (for at ryste folk
sammen) og så forkæles medlemmerne med
lækker mad samt en lind strøm af godbidder
til den søde tand.
Fredag eftermiddag ankom folk til hytten Egholm, som ligger i Ballerup lige op til Hareskoven. Efter en række år med efterårs-klub-

mesterskaber, senest i efteråret 2011 hvor vi
havde ubeskriveligt godt vejr den weekend,
flyttede vi til foråret i 2012. Det gode vejr
havde også fundet vej denne gang og borde/
bænke blev flyttet udenfor i solskinnet. Efter
indkvartering på soveværelserne var første
programpunkt en gang hjemmelavet lasagne
med salat og flute.
Consultation doubles parrene blev, som traditionen foreskriver, sammensat med et navn
fra hatten med de bedst ratede navne samt en
navn fra hatten med nye folk og lavere ratede
spillere. De par som faldt ud i første runde
startede en blitz op (3 liv) som kørte i adskillige timer for til sidst at ende med Ulla Hansen som vinder. I consultation doubles vandt
Ole M. Nielsen og Daniel S. Meyer over Erik
Hansen og Mogens J. Dreier; helt sikkert en
fed oplevelse for vore relativt nye medlemmer
Daniel og Mogens.

om det var morgenopvarmnings-spil. Der var
heftig aktivitet på terrassen i solskinsvejret.

Ulla Hansen byder velkommen og forklarer formatet for
klubmesterskabet.

Der blev spillet til langt ud på natten – også
efter kl. 02 hvor de officielle kampe var færdige.

Consultation doubles kampene er i fuld gang.

LØRDAG: KAPLØBET OM AT KOMME I
TOP-8
Da nogle af dem, der ikke sov i Egholm, ankom lørdag morgen, var det svært at se, om
det var natte-chouetten, der stadig kørte eller
Index

Der spilles på livet løs – vil nogle gå videre med scoren
3-3?
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>

Der blev spillet 6 runders Monrad til 7 point,
kun afbrudt af en lækker frokost (lune fiskefrikadeller, lun leverpostej, lasagne osv.), en
hurtig VaBgK generalforsamling, eftermiddagskaffe/kage samt aftensmad (grill-buffet).

Vi brugte GammonManager således at runderne hurtigt kunne komme i gang. Desværre
oplevede vi et problem i runde 5, så vi måtte
starte den forfra, men i det store hele var det
en meget effektiv måde at få afviklet turneringen når turneringslederne (Christian Skjæran og Ulla Hansen) selv spilede med.

Lennart Kurland og Frans M. Rediin sørgede
for at Jan Larsen og Erik Hansen ikke nåede
finalen og den spændende finale til 13 point
kunne gå i gang.

Der var mange spændende kampe i sidste
og 6. runde hvor to spillere med 3-2 mødtes:
Claus Pedersen slog Allan Westermann ud,
Bjørn H. Kruse slog Christian Skjæran ud og
Mogens J. Dreier slog Kristian Ernst ud.
Lørdag aften havde vi fundet de 8 spillere
som skulle i main-cuppen og det blev: Jan
Larsen (5-1), Frans M. Rediin (5-1), Erik Hansen (5-1) samt fem spillere med 4-2: Claus
Pedersen, Lennart Kurland, Bjørn H. Kruse,
Mogens J. Dreier og Jens Chr. Pedersen.
Spillerne der havde den bedste, næstbedste
og tredjebedste korrektion fik lov til at vælge
modstander blandt spiller nr. 5-8. Nu kendte
alle slutspillet og hvem man kunne møde på
vej til finalen, så den traditionsrige auktion
over de 8 spillere gik i gang.
Kvartfinalen i main blev spillet sent lørdag aften og ligeledes skulle der spilles ned til de
sidste 4 spillere i consen.
SØNDAG: AFGØRELSENS TIME
Efter en dejlig brunch søndag morgen var det
tid til semifinaler og finaler. Dem som ikke var
involveret i de kampe spillede en blitz med 3
liv – vinderen blev Jens. Chr. Pedersen.

Man må ikke gå ned på manglende forplejning!

Finalen stod mellem Frans M. Rediin og Lennart Kurland.

Finalen lignede en ensidig forestilling hvor
Frans kom godt fra start. Han var bla. foran
7-1 og 11-4, men Lennart kom på 6-11, 7-12
(Crawford) og med en fin gammon på 11-12.
Nu var spændingen i top og når nu Lennart
fik doblet her i post-crawford så ville de være
i Double Match Point og pejsestuen var helt
tyst – man kunne høre en knappenål falde til
jorden. Lennart spillede friskt til – ville han
vente med at double
så Frans måske kunne lave en fejl? Nej,
et stykke inde i partiet spurgte Lennart,
mens han pegede
på double-terningen
i midten, ”jeg har vel
doblet?” Alle tilskuerne pustede ud, som
havde de holdt vejret,
”nej, det har du ikke”.
Heldigvis for Lennart
havde han presset
Frans i partiet og
kunne måske presse
en gammon ud af partiet. Hvis han doblede
nu, ville Frans passe
til 12-12. Lennart fik
hevet sejren hjem og
han blev hyldet som
vinder.

>

Søndagsbrunch-spillerne var slidte, men glade, efter meget backgammon og kun
en smule søvn.
Index
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RESULTATER
KBgK klubmesterskab 2013
17-19/5/2013, 22 deltagere
Hytten Egholm ved Hareskoven
Consolation
1. # 11
– Christian Skjæran
2. #9039 – IM Allan Westermann
Main
1. #6775
2. #2733
3/4. #5825
3/4. #4418
5/8. #1074
5/8. #1741
5/8. #6005
5/8. #3987

–
–
–
–
–
–
–
–

Lennart Kurland
Frans M. Rediin
Jan Larsen
Erik Hansen
IM Bjørn H. Kruse
Claus Pedersen
Jens Chr. Pedersen
Mogens J. Dreier

Årets KBgK klubmester Lennart Kurland fik en pokal samt får sit navn på vandrepokalen.

Tusind tak til alle deltagerne for den hyggelige weekend, som Frans vidst sagde ”jeg kan
igen i næste weekend”. En særlig tak til bestyrelsesmedlem Mette Bræmer for at være
praktisk projektleder, til Allans kone Gitte for
al den dejlige mad samt også tak til Ulla for
kage og for at styre klubmesterskabets afvikling. Jeg glæder mig allerede til næste år,
det bliver i samme hytte 13-15. juni 2014 og
vejret skal nok være med os ☺

Index
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Backgammon Open 2013
Lørdag
26/10
og
Søndag
27/10

Turneringen arrangeres af Københavns
Backgammon Klub og Casino Copenhagen i samarbejde med Danske Spil
og Dansk Backgammon Forbund .

Forhåndsregistrering
kan foretages torsdag aftener i
KBgK’s lokaler (Mellemtoftevej
11, 2500 Valby) eller på konto:
Reg. nr. 6610 Konto 0001481809
(FinansNetBanken). Læg evt.
170 kr. til for aftensmad (2 dage).

Turneringen starter lørdag eftermiddag (registrering kl. 14 –14:45) og præmieoverrækkelse
søndag aften ca. kl. 19—21 afhængig af række.
Hvad koster det at være med?

Du kan spille Oddset på
Championship rækken:
vinderspil samt top-4 !!
Skal dit navn stå i det
trykte Oddset program?

Række

Indskud

Reg.

Max rating

Championship
(double elim.)

900,-

100,200,-

Åben for alle
Sen-reg. fra
onsdag 24/10

Advanced
(monrad)

425,-

75,-

Max 1150

Intermediate
(monrad)

150,-

50,-

Max 1050

JackPots
(8 mand, 7p.)

25,- 50,100,-200,-

10%

25,- kun for
max 1050

1.190

Index
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Nordic 2013 Quiz
Af Mads Peter Andersen – og resten af KBgK I

STILLINGER TIL KOMMENDE QUIZZER ØNSKES
Jeg kunne godt tænke mig at nogen af de
skrappe drenge/piger leverede en stilling eller
to til de kommende quizzer.
Min plan er at lave to quizzer fremover. Den
ene bliver en begynderquiz, der tager udgangspunkt i et tema f.eks. løbespilsdoblinger. Der vil

så være lidt indledende teori og så en lille quiz
til at afprøve den nye viden.
Den anden quiz bliver noget mere langhåret.
Min tanke er at få botnormspillerne på banen.
Laver man en stor fejl i en botnorm kamp, bedes man sende fejlen til mig, og gerne med en
lille gennemgang af problemet og ens tanker.
Det behøver ikke være mere end hvad der er

Quiz 1

skrevet i denne udgaves quiz. Så vil jeg sammensætte en quiz som gerne skulle blive både
super svær og super lærerig. Stillingerne sendes til mig på mail minipi77@gmail.com
Alle stillinger på nær den første, er fundet i
kampe spillet i Champrækken ved Nordic Open
2013.

Svar på quiz 1

Svar på quiz 1
klik her

DK er bagud 3-12 til 15 og skal spille 3/2. Gustav var ikke i tvivl.
Er du?

11/6 må være bedste ikke hit nummer. Det
giver max buildere til 2 punktet. Dette er dog
ikke the Gus way! Gustav hitter da på ace.
Planen er at sort ikke må få et punkt og man
må derfor spille det aggressive spil. Tre mand
på reolen er altid stærkt. Det korrekte spil er
derfor 4/2 4/1*. Bemærk at der er cubet og
sort mangler 3 og hvid mangler 12, Dette taler
for at gå efter at vinde gammon.

>
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Quiz 2

Svar på quiz 2

Svar på quiz 2
klik her

Hit eller ikke hit? Bedste hit er bar/23 6/5*. Bedste ikke hit er
bar/24 9/7. Hvad er den bedste løsning?

Bedste spil er bar/24 9/7. Hvid fører i racet.
Prøv at tælle sorts hit numre fra baren hvis
hvid spiller bar/23 6/5*. Det er ikke tidspunktet at spille med tre blots. Sort kan hurtigt få
en stærk position, hvis han får samlet en brik
eller to af hvids op.

Quiz 3

Svar på quiz 3

Svar på quiz 3
klik her

Endnu en brøler fra Bredahl. Scoren er stort set lige og hvid er 14
pips bagud. Bredahl ruller 52 og står overfor en svær beslutning.
Hvad spiller du?

Kodeordet her er initiativ, trods det faktum at
sort har et stærkere bord. Bemærk at sort har
4 punkter i eget bord vs hvids 3 punkter i bordet. Det taler normalt imod et hit. Her er hittet
korrekt fordi det tager initiativet fra sort, der
har et hav af gode rul næste gang. Netop fordi
sort har et stærkt bord er sort ikke bange for
at gå ned og hitte. Han har endvidere mulighed for at lave 3 punktet eller barpunktet, eller
bare satse på racet.

>
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Quiz 4

Svar på quiz 4

Svar på quiz 4
klik her

Samme kamp og et ryk senere, skal Bredahl prøve at minimere
skaden fra forrige ryk. Stands ulykken som man siger indenfor førstehjælp. 3´eren spiller sig selv. Hvordan spiller du så 5eren nu?

Bredahl spiller her den uventede (og måske
undertippede) 11/6. Det korrekte er dog igen,
at hitte på ace, hvilket denne stilling taler endnu mere for, end den forrige. Sort har et blot i
bordet og er strippet på 13 og 8 og den sjove
ekstra bygger der blev sat ind i sidste ryk, kan
nu bruges som builder til 1 og 2 pkt.

Quiz 5

Svar på quiz 5

Svar på quiz 5
klik her

Vi fandt næsten en hel quiz i den ene kamp her. Vi er nu et par træk
længere fremme og sort har trukket det længste strå og fører med
30 pip s. Bredahl ruller et hit nummer. Hvordan skal den spilles?

Hittet fra 13/7 er klart. Spiller man så 13/8
eller 14/9 med den anden brik? Hvad er planen? Planen er at sort ikke må løbe hjem. Derfor må man satse lidt og spille den ved første
øjekast lidt farlige 14/9. Man giver to ekstra
numre (54) fra baren til sort, men til gengæld
virker brikken på 9 punktet som builder til 4 og
7 punktet som er meget afgørende i kampen
for at holde sort skak. Faktisk mere end fordobler den ekstra brik chancen for at lave 4
eller 7 næste gang.
>
Index

Gammon 122

38

Quiz 6

Svar på quiz 6

Svar på quiz 6
klik her

Av av. Der er rullet 54 og man skal give et skud. Men hvor?

9/5 6/1 giver 20 numre, og er det ringeste spil
af de oplagte.(Dette var Gabas spil da vi lavede quizzen)
7/3 7/2 giver 11 numre fra baren. Og kommer
i denne sammenhæng ind på en flot andenplads ;-)
8/3* 7/3 giver 9 numre. Hvis man ikke bliver
hittet vil det endda være lettest at redde sig
sikkert i hus ved at lave 3 punktet. En klassisk
win/win, færre numre hvor det går galt og flere
numre der gør noget godt.

Quiz 7

Svar på quiz 7

Svar på quiz 7
klik her

Hit-split, hit ned, prime-split eller prime og ned?

Hvid er stukket af med den ene bagmand, og
truer med at styrke sin position/prime, og har
et blot på 9 punktet. Sort har det stærkeste
bord, men har endnu ikke splittet sine bagmænd. Målet for sort er at holde hvid bag sin
prime og samtidig undgå at blive primet selv.
Alle disse faktorer kalder på at man skal hitte
for at stoppe sorts udvikling af primen og samtidig købe sig lidt tid til at få splittet bagmændene, så man kan true hvids blot og mindske
risikoen for selv at blive primet. Så det rigtige
spil er at hitte med 8/3* og splitte med 24/22.
>
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Quiz 8

Svar på quiz 8

Svar på quiz 8
klik her

Bar/24 eller bar/21?

1. Hvid er bagud med 25 pips.
2. Sort har 2 blots.
3. Sort står ret ufleksibelt, og vil derfor gerne kunne spille brikker ind over 21 punktet i
sikkerhed.
4. Hvid skal håbe på at ramme sort og have
et så godt bord som muligt når hittet kommer.
Med dette i mente spiller de fleste nok bar/24
med etteren. Derefter er det oplagt at slotte 4
punktet med 8/4.

Quiz 9

Svar på quiz 9

Svar på quiz 9
klik her

Hvad er planen?

Lavede du 18 punktet per refleks, hvis ja så
fandt du et ryk i top 10:-)?
Hvid har et par problemer her.
1. Sort er stukket af med begge bagmænd
2. Sort fører racet med 11 pips efter rykket.
Dette betyder at hvid gerne vil have kontrol og
true hele brættet maximalt. Ved at lave 18 punktet bliver det relativt billigt for sort at give et skud
i sit hjemland, plus at hvis hvid ikke rammer så
kan sort måske lave det slottede punkt næste rul.
Hvids plan her bør være at blive helt tilbage for at
få dobbeltskud på et evt. blot, og så bruge rullet
mere fornuftig nemlig ved at bygge bord/prime
så han er klar når han får hittet sort. Det bedste
spil er 13/7 8/3.
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